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AgrAdecimentos
especiAis
Aos moradores da Zona de Amortecimento do Parque Natural
Municipal Francisco Affonso de Mello que atenderam a equipe do
projeto “Caminhos do Itapeti”, sempre dispostos a colaborar e com
um sorriso nos lábios. Os resultados do projeto são devido a essa
receptividade e ao comparecimento destes moradores às reuniões.
O nosso muito obrigado!

prefácio
Na Mata Atlântica, cada região do bioma difere na superfície e extensão protegida, na
instância de governança, no envolvimento social e no contexto socioeconômico. Por
isso, produzir e sistematizar conhecimento sobre as Unidades de Conservação (UCs)
do bioma são estratégias essenciais para garantir que essas áreas desempenhem seu
papel na proteção da biodiversidade e no provimento de serviços ambientais essenciais para a sociedade.
A Valorização de Parques e Reservas é uma das principais causas da Fundação SOS Mata Atlântica. Ao longo de sua história, iniciada em 1986, tem apoiado
o fortalecimento das UCs públicas e privadas, estabelecendo parcerias em diferentes esferas. Em 2014, a Fundação definiu as UCs Municipais como uma nova
agenda e, em 2015, lançou um edital de apoio à criação e implementação dessas
unidades, que apoiou também UCs em ambientes marinhos e costeiros. Essa foi a
primeira iniciativa não governamental criada no país para apoiar especificamente as UCs municipais.
Foram beneficiados 24 projetos, distribuídos por 11 dos 17 estados da Mata
Atlântica. Dentre eles, o “Caminhos do Itapeti – Práticas ambientais sustentáveis
encontradas na Serra do Itapeti”, proposto pela Fundação de Amparo ao Ensino e
Pesquisa (FAEP) e tema desse livro.
A publicação, aqui apresentada, qualifica a importância deste projeto e traz
foco para um componente considerado de grande relevância: o engajamento da
sociedade na proteção e gestão do Parque Natural Municipal Francisco Affonso
de Mello, em Mogi das Cruzes, buscando o conhecimento e divulgando as práticas produtivas sustentáveis identificadas no entorno dessa emblemática unidade de
conservação local.
Os resultados da pesquisa trazem importantes informações sobre o patrimônio natural da região e sobre a comunidade do entorno, o que contribui para
orientar o poder público em suas práticas de governança e mostrar à sociedade
como as UCs poderão impactar positivamente as economias locais, gerando bene-

fícios e assegurando o desenvolvimento econômico regional pautado na integração de vários atores sociais.
Nascida em Mogi das Cruzes, sempre desfrutei da vista e dos caminhos que
trilhei na Serra do Itapeti. Boas lembranças que trago na memória e sempre fortaleceram minha luta em prol da causa ambiental!
Nós, da Fundação SOS Mata Atlântica, desejamos que a floresta e os patrimônios naturais de Mogi das Cruzes estejam sempre presentes nas atuais e, principalmente, futuras gerações.

márcia Hirota
Diretora Executiva da Fundação SOS Mata Atlântica

ApresentAção
O projeto “Caminhos do Itapeti” nasceu a partir de estudos interdisciplinares
realizados, e em andamento, nos núcleos de pesquisas em Ciências Ambientais e
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade de Mogi das Cruzes e cujos objetivos
incluem análises de questões ambientais, paisagísticas e de aspectos econômicos e
sociais das comunidades residentes na Zona de Amortecimento do Parque Natural
Municipal Francisco Affonso de Mello, a maior Unidade de Conservação da Serra
do Itapeti exclusivamente com vegetação nativa de Mata Atlântica.
Neste trabalho buscamos dados atuais e reais para contribuir com as propostas de reformulação e estabelecimento dos limites da Zona de Amortecimento,
assim como subsidiar a atualização do plano de manejo, conforme a Instrução
Normativa nº 31 de 17 de janeiro de 2013 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que estabelece as diretrizes e prazos de avaliação e revisão
dos planos de manejo das Unidades de Conservação. Com fundamentação teórica, entrevistas foram realizadas, além de reuniões com os moradores locais e um
amplo mapeamento usando imagens de satélite.
A orientação interdisciplinar dos trabalhos que nortearam o projeto “Caminhos do Itapeti” segue a linha filosófica sobre a ética ambiental onde animais,
plantas e o homem não podem ser considerados separadamente. Considera também que a Unidade de Conservação não deve ficar isolada da população, sendo
frequentada somente por profissionais que desenvolvem pesquisas científicas,
pois existem comunidades que dependem das áreas de floresta em suas adjacências para sobrevivência.
Partimos do princípio que todos os indivíduos de uma sociedade civil organizada, juntamente com as entidades e instituições públicas, são responsáveis pela proteção do meio ambiente em que estão inseridos. E somente ações conjuntas de todos
os segmentos e grupos sociais podem garantir a manutenção da Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação, cuidando para que ela não se transforme em
área urbanizada.

Os capítulos deste livro refletem os caminhos que percorremos durante a elaboração da pesquisa, desde a localização da área de estudo na Serra do Itapeti até
o vivenciar diferentes sentimentos que movem os moradores que construíram seus
lares nos limites do Parque Natural Municipal. Mostramos ao longo desta trajetória as atividades que as comunidades desenvolvem, indicando os caminhos que podem ser trilhados a partir da descrição dos seus próprios recursos e a necessidade
do resgaste de “pertencer ao lugar”, especialmente nos moradores mais recentes. Os
resultados apresentados não esgotam o tema sobre a Zona de Amortecimento do
Parque Natural Municipal, e tão pouco foi nosso objetivo, mas trazem indagações
importantes para a proteção da Unidade de Conservação.
Esperamos que resultados sejam utilizados na construção de políticas públicas para a Zona de Amortecimento, pois sem a atuação dos gestores públicos só
teremos de concreto, para um futuro bem próximo, o sentimento melancólico dos
moradores e as belas paisagens apresentadas neste livro.
Os Editores
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PRIMEIRO CAMINHO:

LOCALIZAÇÃO

A SERRA DO ITAPETI:
cAminHos dAs pedrAs e
cAminHos dAs águAs
Ricardo Sartorello

Quem vive no município de Mogi das Cruzes, na Região do Alto Tietê, possui uma referência singular na paisagem, uma constante companhia no dia-a-dia, que atribulado
no meio dos afazeres pode nem mais perceber sua presença – como uma antiga amizade com a qual nos sentimos tão confortáveis e nos acostumamos tanto que deixamos
de zelar por ela. A Serra do Itapeti, apesar de algum descuido, continua de maneira
insistente a se apresentar no horizonte Norte da cidade, quebrando a “monotonia” da
planície do rio Tietê com uma elevação abrupta de mais de 350 m de altura.

Imagem de satélite Sentinel de 2017, com destaque para a Serra do Itapeti ao norte da mancha urbana de mogi das Cruzes.
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A Serra do Itapeti está localizada na Região do Alto Tietê, constituída por
dez municípios, os oitos municípios da microrregião de Mogi das Cruzes: Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes,
Poá, Salesópolis e Suzano mais os municípios de Arujá e Santa Isabel, totalizando
1.511.078 habitantes. A Região do Alto Tietê compõe basicamente a porção Leste
da Região Metropolitana de São Paulo, no entanto, possui uma identidade regional
específica. Todos os dez municípios estão localizados próximos à planície fluvial
do rio Tietê, que forma a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. O “Alto” se refere à proximidade com a nascente do rio, no município de Salesópolis. Nesse trecho a Bacia
Hidrográfica é denominada “Cabeceiras”.

Localização dos municípios da região do Alto tietê. A Serra do Itapeti está posicionada na
parte norte do município de mogi das Cruzes.

Os municípios da Região do Alto Tietê possuem uma paisagem complexa, com
pronunciadas e crescentes manchas urbanas como as de Suzano e Mogi das Cruzes, em uma extensão do município de São Paulo, combinada com áreas de produção agrícola familiar realizada em pequenas propriedades, que fornecem grande
parte dos produtos de horticultura para a Região Metropolitana de São Paulo.
Muitas vezes a propriedade está localizada em remanescentes de Mata Atlântica,
floresta tropical rica em biodiversidade e muito ameaçada pelos processos de supressão e fragmentação da paisagem, além de abrigar uma série de reservatórios
de água que forma parte do Sistema Cantareira, que abastece boa parte da Região
Metropolitana de São Paulo.
20
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áreas de cultivo agrícola, principalmente horticultura, na parte inferior da imagem, cercada na
parte superior da imagem por áreas urbanizadas do município de mogi das Cruzes. (Imagem
de satélite Sentinel de 2017).

A Serra do Itapeti, com destaque para a vegetação e as torres de comunicação em seu ponto
mais alto, que para muitas pessoas são pontos de referência na paisagem da cidade.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Para muitas pessoas, a Serra do Itapeti é uma entidade, um ponto de conexão com o lugar onde vivem. É o norte para se localizarem nos deslocamentos
diários, um símbolo que representa o conforto de estar em um lugar conhecido,
um lugar seguro, uma casa. O conjunto de montanhoso propicia visão diferente
no horizonte para se observar, oferece um momento de contemplação quando,
por exemplo, a luz do entardecer deixa tudo na Serra com um aspecto distinto.
As cores alaranjadas, as silhuetas dos seus topos ressaltadas pelo contraste entre
sombra e luz, uma névoa nas copas das árvores que a recobre, uma sensação de
que algo mágico está acontecendo nesse lugar e que, por acaso, um espectador
teve a sorte de testemunhar.
Para algumas pessoas a Serra do Itapeti é a própria casa, onde cultivam produtos agrícolas, ornamentais e criam pequenos rebanhos de animais para produção
de leites e derivados, embora haja a falta de aptidão do local para a maioria dessas
atividades. Alguns encontram na Serra suas experiências com a natureza, caminhadas e corridas pelas estradas e trilhas, a observação de plantas e animais, tantas e tão diferentes orquídeas, bromélias, samambaias gigantes, diversos pássaros,
mais de 300 espécies de todos tamanhos e cores, um pouco menos que se encontra
na Europa inteira: macacos, jaguatiricas e onças, todos compondo a paisagem da
Serra do Itapeti, um verdadeiro santuário da biodiversidade da Mata Atlântica,
inclusive protegendo espécies ameaçadas, como o sagui-da-serra-escuro (Callithrix
aurita) ou bicudinho-do-brejo (Formicivora paludicola).
Outros enxergam na Serra do Itapeti aventuras e desafios, como os homens
voadores que do Pico do Urubu, se lançam ao abismo para alcançarem os céus de
carona nas correntes de ar que circundam seus paredões, ganhando uma visão privilegiada da paisagem local e de outros horizontes, como os contrafortes da Serra
do Mar ao Sul, as cidades do Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira, a parede de
concreto da parte mais adensada da mancha urbana de São Paulo, a Oeste; ou ainda
os motoqueiros que com suas máquinas barulhentas rasgam os caminhos de terra e
pedras, deixando assustados ao redor bichos e pessoas que ali vivem.
Essa destacada elevação um dia foi considerada, aos olhos dos primeiros desbravadores europeus, uma segunda muralha a ser vencida. Ao tentarem avançar no interior do continente, os colonizadores portugueses se deparavam com a
Serra do Itapeti após a árdua subida da escarpa da Serra do Mar – degrau entre
a planície costeira e o planalto com mais de 700 m de elevação. Hoje, milhares
de pessoas todos os dias descem e sobem pelas estradas que cortam tanto a Serra

22
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do Itapeti, quanto a escarpa, em viagens do planalto ao litoral que podem durar
menos de uma hora.
O fato é que a Serra do Itapeti existia muito antes dos primeiros seres humanos
surgirem para apreciá-la, conquistá-la, ocupá-la ou desdenhá-la. O “caminho das
pedras que leva ao rio”, Itapeti no Tupi-Guarani, nome dado pelas tribos nativas da
região, é uma formação geológica muito antiga, originada a cerca de 620 milhões
de anos atrás, no último período da era Neoproterozóica. As rochas dominantes na
Serra do Itapeti são granitos, granodioritos e quartzitos, rochas magmáticas que
apresentam minerais e constituição mais resistentes ao processo de intemperismo
promovido pela ação química da água, do vento e dos seres vivos. A Serra do Itapeti
é o resultado da ação desses agentes nesse grande bloco de rochas que vem sendo
esculpido pela natureza durante centenas de milhões de anos.
A Serra do Itapeti se forma em uma época de grande magnitude de eventos
geológicos ocorridos na região, especialmente relacionados a última reativação
tectônica cenozoica que influenciaram a morfologia da bacia; hoje uma estrutura
longilínea, com orientação Leste-Nordeste, direção predominante dos dobramentos e cisalhamentos da bacia. Tal estrutura geológica resulta em elevada densidade
de drenagem, vales entalhados e descontinuidade das linhas de drenagem devido a
processos de captura fluvial.

Litotipos da região do Alto tietê, em amarelo se destaca a Serra do Itapeti, formada majoritariamente por Biotita granito, granodiorito e monzogranito.
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A Serra do Itapeti não é uma formação rochosa muito extensa, quando comparada a outras Serras próximas como a Serra da Cantareira ou Mantiqueira. Ela se
desdobra por um pouco mais de 35 km em uma faixa Oeste-Leste entre os municípios de Suzano, Mogi das Cruzes e Guararema. Suzano abriga apenas uma ponta
(à Oeste), com poucas centenas de metros de comprimento e 3 km de largura. Em
Mogi das Cruzes a Serra possui cerca de 18 km de comprimento e larguras que
variam entre cerca de 5,5 km no setor Leste e 2 km no setor Oeste. Em Guararema
a Serra do Itapeti termina em uma ponta Leste, se estreitando em 2 km como uma
cauda de cometa até não mais se diferenciar no relevo.
A Serra do Itapeti é uma formação de relevo que se destaca na Região do Alto
Tietê, dominada pela unidade morfoestrutural chamada Cinturão Orogênico do
Atlântico, que abriga planaltos – unidades morfoesculturais – com altitudes médias entre 800 e 900 m, como o Planalto de São Paulo/Alto Tietê, formado por
modelados dominantes de morros médios. Nesse contexto, a Serra do Itapeti se
sobressai com seus morros altos, com altimetrias acima de 1.100 m. Na face Sul,
são encontradas pequenas planícies fluviais formadas por sedimentos quaternários, muito recentes, quando comparados a idade de formação da Serra. A principal planície é a formada pelo rio Tietê, que divide a Serra do Itapeti de uma área de
planalto com formações mais suaves, ao invés de morros, onde dominam colinas e
superfícies aplainadas, entre altimetrias de 700 e 800 m. Não por acaso nessa área
se espalhou a mancha urbana do município de Mogi das Cruzes, concentrando
atualmente mais de 400 mil habitantes.
Apesar de alcançar outros municípios da Região do Alto Tietê, somente em
Mogi das Cruzes a Serra do Itapeti se apresenta imponente, com picos que alcançam mais de 1.100 m de altitude com cerca de 350 m de diferença de altura entre a
base e o topo. Em Guararema os pontos mais altos não passam de pouco mais de
900 m e em Suzano, somente pouco mais de 800 m, amplitudes que caracterizam a
geomorfologia local como morros e colinas.

24
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na parte norte do município de mogi das Cruzes, encontra-se a Serra do Itapeti, que atinge
altitudes elevadas, acima de 1100 m.

A Serra do Itapeti possui altas declividades, com muitos trechos acima de 40%, principalmente na vertente Sul, voltada para a área urbana de mogi das Cruzes.
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Também em Mogi das Cruzes são observadas as grandes declividades da Serra. A elevação, de vertentes íngremes que em média se apresentam acima dos 30
graus, e em diversos pontos acima dos 40 graus de declividade. Verdadeiros paredões que favorecem a instabilidade e a movimentação de qualquer material que
neles se apoiem, como a vegetação e os solos originados das próprias rochas da
Serra. Na época de chuvas fortes é comum o peso da água infiltrada no solo desencadear deslizamentos e corridas de lama: árvores, solo, rochas e tudo mais que
houver no caminho é levado pela força da natureza, deixando para trás apenas as
cicatrizes de rocha nua nas vertentes declivosas.
A elevação do terreno que forma a Serra do Itapeti também constitui um
divisor de águas que separa duas das mais importantes bacias hidrográficas do
Estado de São Paulo, a Bacia do Tietê e a Bacia do rio Paraíba do Sul. As águas
das chuvas que caem na vertente Sul da Serra correm para se juntar ao rio Tietê;
aquelas que precipitam na vertente Norte irão percorrer uma depressão cerca de
200 m mais profunda do que a encontrada no rio Tietê, formada pelo rio Paraíba
do Sul, no vale que leva seu nome. A Serra do Itapeti tem um papel fundamental
para a produção de água nessa região: somente na sua vertente Sul podem ser
encontradas mais de 100 nascentes de rios tributários que desaguam no principal rio da bacia hidrográfica, o rio Tietê. A Serra, assim, além de caminho das
pedras é um caminho para as águas.
Os Bandeirantes ao se depararem com a Serra do Itapeti, uma outra muralha
em seus caminhos, perceberam que a Serra, além de ser uma barreira, era um guia,
uma seta que apontava um outro caminho possível para adentrarem o continente
pelo planalto, um caminho mais fácil formado por uma planície de um rio em forma
de serpente, o “rio das cobras”, Mogi na língua Tupi. O serpenteio é formado pelos
meandros, arcos que o rio faz em áreas com pouco desnível de terreno, onde a água
se move lentamente, e o rio é um trecho do “rio volumoso”, o Tietê no Tupi.
O rio Tietê, cuja nascente está no município de Salesópolis, há apenas algumas
dezenas de quilômetros a Leste de Mogi das Cruzes, corre inicialmente no sentido Oeste, atravessando todo o município de Biritiba Mirim. Ao chegar em Mogi
das Cruzes, o rio Tietê toma repentinamente uma direção Noroeste, no entanto,
poucos quilômetros depois o “rio volumoso”, que nesse trecho ainda não possui
quantidade tão grande de água, se depara com o muro de pedras intransponível
formado pela Serra do Itapeti. A Serra redireciona o rio Tietê novamente para Oeste, conduzindo suas águas por um caminho serpenteante até onde hoje está o mu-
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meandros do rio tietê em mogi das Cruzes em uma área de pouco desnível de terreno.
(Foto: Ayrton Vignola/AE)

nicípio de São Paulo, caminho esse usado também pelos Bandeirantes para chegar
ao sítio protegido da primeira vila de São Paulo. Depois desse ponto o rio Tietê
volta a seguir em sentido Noroeste, correndo com muito mais força para o interior
do Estado de São Paulo, onde se torna verdadeiramente um rio caudaloso.
O redirecionamento para Oeste que a Serra do Itapeti promove no curso do rio
Tietê possui um grande impacto na configuração da rede de drenagem e da bacia
hidrográfica. A rede hidrográfica da Região do Alto Tietê é de extrema importância para o abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo. A Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê abrange uma área de drenagem de 5.720 km2. Possui
130 km de comprimento e larguras que variam entre 10 e 70 km. As drenagens da
bacia, ou seja, seus rios perenes e intermitentes, possuem orientação predominante
Leste-Oeste e Nordeste-Sudoeste, consequência do forte controle estrutural do embasamento geológico que compõe a bacia.
Na Região do Alto Tietê a Bacia Hidrográfica é desmembrada em uma sub-bacia chamada Cabeceiras, ocupando uma área de 1.859 km2. A Sub-bacia Cabeceiras
abrange, em parte, além dos dez municípios da Região do Alto Tietê, os municípios
de Ribeirão Pires, Mauá, São Paulo e Guarulhos. A rede hidrográfica formada pelo
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relevo e pelos altos índices pluviométricos se caracteriza pela grande densidade e
profusão de rios de primeira e segunda ordem, organizados em um padrão dendrítico que se encaminham para a calha principal do sistema, o rio Tietê. A cobertura vegetal de Mata Atlântica é um fator determinante para a dinâmica hídrica
da Região do Alto Tietê, dentre muitos outros serviços ecossistêmicos prestados,
a vegetação nativa é responsável por possibilitar a infiltração da água no solo, por
meio da quebra da energia da água da chuva.
O caminho das pedras e das águas, a Serra do Itapeti, com uma história tão
longa, com tantas características únicas, com tanta influência na paisagem da Região do Alto Tietê, continuará a ser esculpida pela natureza, grão a grão de rocha,
até deixar de existir em alguns milhões de anos. No entanto, as maiores ameaças da
Serra do Itapeti não vêm dos agentes do intemperismo ou a ação do tempo, vêm das
sociedades humanas e estão ocorrendo nesse instante. A exploração de recursos naturais - minerais e biológicos, a especulação imobiliária que se intensifica e pressiona os espaços ainda não urbanizados, mesmo que inadequados, atividades turísticas
predatórias e as constantes queimadas fornecem indícios de um futuro preocupante
para Serra do Itapeti. A existência harmoniosa entre Serra e homem dependerá, acima de tudo, de uma compreensão dos cidadãos mogianos e da Região do Alto Tietê
de que a Serra é muito mais do que uma elevação rochosa, é um patrimônio natural,
paisagístico e cultural que guarda uma biodiversidade preciosa.
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A CIDADE E A SERRA:
A zonA de Amortecimento
do “cHiquinHo veríssimo”
Ricardo Sartorello
Jéssica Paloma Ferreira

Da Serra à cidade chega-se num pulo, a cidade encara a Serra e a Serra emoldura
a cidade, como no famoso romance de Eça de Queiroz; cidade e Serra apresentam
suas características únicas, encantadoras, desafiadoras, dicotômicas e complementares. Difícil escolha entre Serra e cidade, entre a vida rural e urbana, entre a tranquilidade de uma e as facilidades da outra.
Em Mogi das Cruzes essa relação é próxima, cidade e Serra quase se fundem
em uma única paisagem. Quem escolhe a Serra ou a cidade não perde de vista a
outra metade. Há pouco de Serra na cidade, mas o contrário já não se pode afirmar. A cidade na Serra, pequena ainda, cresce cada vez mais, deixando a Serra
cada vez menos Serra, ameaçando um equilíbrio delicado entre duas partes igualmente importantes.
Os moradores da Serra do Itapeti desenvolvem uma relação especial com o seu
meio ambiente. Existe uma dinâmica, uma sinergia que só quem habita a região
pode explicar. As pessoas que não entram em sintonia com essa forma de vida, as
que tentam carregar consigo a cidade para a Serra, encontram muitas dificuldades
e geram desequilíbrios.
Na Serra, os vizinhos não são somente as pessoas, pois as casas são circundadas
por muitas outras espécies pertencentes à fauna e flora, e cada qual com suas especificidades e necessidades. Os terrenos não são planos, muito pelo contrário, íngremes
e instáveis. A água brota em muitas nascentes, mas em pouca quantidade, de difícil
acesso. O esgoto não encontra encanamento próximo para a sua destinação, fossas
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são as soluções mais comuns. Poucos locais são visitados pelos caminhões de coleta
de lixo, a maior parte acaba sendo deixada nas estradas, enterrada ou queimada.
Quem vive na Serra do Itapeti sabe que ela apresenta limites muito claros para
a relação com seus moradores, e que, quando respeitados, cria-se um vínculo proveitoso para ambas as partes. A Serra pode fornecer todas as vantagens de se morar
em um local mais afastado dos centros urbanos, paz, tranquilidade, contemplação
– elementos cada vez mais raros na vida moderna. Também oferece os melhores
recursos da natureza, ar puro, solo, água, frutos, flores, polinizadores, e uma lista
quase infinita de serviços ambientais, que são os recursos materiais e imateriais
que a natureza proporciona para os seres humanos.

A cidade de mogi das Cruzes vista pela Serra do Itapeti.
(Foto: Eliza Carneiro)

Já os moradores que se utilizam desses recursos oferecidos pela Serra e compreendem sua importância e o delicado equilíbrio do qual dependem sua existência, passam para um estado de atenção, de consciência sobre sua função no cuidado, proteção e na própria continuidade da existência desse patrimônio natural.
A Serra do Itapeti, assim como todas as paisagens naturais e culturais, é uma
herança, como dizia o geógrafo Aziz Ab’Sáber – um dos maiores responsáveis pelo
tombamento da Serra do Mar como patrimônio natural – uma herança de conjuntos
paisagísticos de longa e complexa elaboração fisiográfica e ecológica, ou seja, muitos
milhões de anos de trabalho dos elementos físicos para a formação das rochas, relevo e solos, e a cobertura de vida, dada pelas formações vegetais e espécies de fauna
que evoluíram conjuntamente com a formação e transformação desse ambiente.
Mais do que simples espaços territoriais, porções de terras, Ab’Sáber acreditava que os povos herdam paisagens e ecologias pelas quais são responsáveis. No
momento em que um morador de uma área predominantemente natural resolve
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não somente utilizar os recursos dessa área, mas cuidar para que esses mesmos
recursos estejam disponíveis para seus filhos e netos ou outras pessoas de futuras
gerações, a herança da paisagem em que vive estará garantida. Será?
Infelizmente se um único morador da Serra do Itapeti tomar atitudes para a conservação dos serviços ambientais, talvez não seja suficiente para que a paisagem seja
preservada. A Serra possui uma área extensa e depende da somatória de ações individuais compatíveis com os limites de seus recursos para que sua paisagem natural não
seja severamente modificada. Não existe espaço para o individualismo nesse tipo de
território, cada atitude, positiva ou negativa, conta. O conjunto das ações para a conservação ou destruição desse pedaço de chão extrapola os domínios da própria Serra,
sendo seus benefícios ou malefícios compartilhados com uma parcela muito maior
da sociedade que reside na cidade de Mogi das Cruzes e suas adjacências.
É nesse contexto que a conservação da Serra do Itapeti precisa ser discutida.
Existem algumas ações mais significativas, como a definição de uma parte da Serra
como um território de conservação, o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, “Chiquinho Veríssimo”, uma Unidade de Conservação com 352,3 ha,
de categoria integral, ou seja, com o uso do solo restrito para a conservação dos elementos naturais presentes na região, sem a possibilidade de ocupações humanas.

Localização do parque natural municipal Francisco Affonso de mello e sua Zona de Amortecimento na Serra do Itapeti delimitada pelo plano de manejo de 2011.
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No entanto, nem sempre o Parque foi classificado nessa categoria de conservação. Na década de 1970 foi denominado de Parque Municipal da Serra
do Itapeti (Lei Municipal n0 1.955, de 26 de novembro de 1970), e era uma
opção de lazer para a população de Mogi das Cruzes e municípios vizinhos;
e por que não dizer para a própria Região Metropolitana de São Paulo. Além
disso, ele tinha como finalidade sediar um horto florestal e o viveiro de mudas do município de Mogi das Cruzes. Para a recreação da população havia
no local pedalinhos, teleférico, quadras e churrasqueiras.
Mas, o número de visitantes era superior à infraestrutura existente, ocasionando diversos impactos negativos ao Parque e entorno. Assim, em 17
de outubro de 1989, o Prefeito Waldemar Costa Filho vinculou o Parque
a Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente, Indústria e
Comércio e firmou um convênio com a Universidade de Mogi das Cruzes
e a Universidade Braz Cubas. Em 30 de outubro de 1989 estas universidades locais criaram uma instituição conjunta de pesquisa em conservação, o
Centro de Monitoramento Ambiental da Serra do Itapety – CEMASI. Entre
1990 e 1994, as Universidades de Mogi das Cruzes e Braz Cubas, por meio
do CEMASI, realizaram um extenso trabalho sobre fauna, flora, história e
arqueologia. Estas pesquisas, juntamente com uma forte base de educação
ambiental, forneceram subsídios para a elaboração do primeiro plano de
manejo do Parque, entregue à sociedade civil em 1995. Em 20 de dezembro
de 2008, o Parque passa a ser denominado de Parque Natural Municipal
(PNM) – conforme categoria prevista no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), Lei n0 9.985, de 18 de julho de 2002; neste caso recebendo o nome de “Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello –
Chiquinho Veríssimo” (Lei Municipal n0 6.220, de 29 de dezembro de 2008).
A partir deste marco histórico, além da maior restrição para atividades
dentro da área delimitada, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), um Parque Natural, assim como outros tipos de Unidades
de Conservação – exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular
do Patrimônio Natural – devem possuir uma Zona de Amortecimento e corredores ecológicos.
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parque natural municipal Francisco Affonso de mello, na década de 1970, mostrando o lago e
o teleférico sendo usados pela população.
(Foto: Jornal ̋ O Diário de Mogi ̏)

A Zona de Amortecimento é o entorno de uma Unidade de Conservação, que
possui a função de amortecer os impactos negativos que podem afetar o seu interior, auxiliando na manutenção de seus recursos naturais, e por isso, nessas áreas,
as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas.
Ao envolver a Unidade de Conservação por todos os lados, como num abraço, a
Zona de Amortecimento evita que a variação de ventos, o excesso de luminosidade,
a grande variação de temperatura e umidade, bem como a proliferação de espécies
generalistas, invasoras exóticas, pragas e doenças, invadam o Parque e resultem na
fragmentação do ecossistema. Desse modo, é uma região que serve de continuidade
das Unidades de Conservação, estabelecendo uma rede entre as áreas de proteção
e as florestas circundantes.
Os demais objetivos da Zona de Amortecimento são proteger os mananciais,
preservando a qualidade e quantidade de água e realizando a manutenção da
paisagem; realizar o turismo ecológico, contando com o auxílio da iniciativa privada; oferecer oportunidades de lazer e momentos recreativos para a população
do entorno das Unidades de Conservação; servir como instrumento para educação ambiental e consolidar usos apropriados previstos no Plano de Manejo das
Unidades de Conservação.
O SNUC não define o tamanho que a Zona de Amortecimento deve ter, nem
existem critérios previamente definidos e padronizados para a sua adoção. É o pla-

C aminhos do itape ti

33

no de manejo que deve apresentar as normas específicas de uso e ocupação dos
recursos da Zona de Amortecimento, estabelecendo seus limites que poderão ser
definidos na criação da Unidade de Conservação ou posteriormente.
Cabe aos gestores das Unidades de Conservação, juntamente com os órgãos
competentes, a indicação de quais atividades devem ser submetidas ao licenciamento ambiental. De qualquer forma toda e qualquer ação deve ser definida com a
participação da população, para que as normas estabelecidas não gerem conflitos
aos atores envolvidos à Zona de Amortecimento.
Além disso, é preciso levar em consideração o histórico de mudança de uso
da terra, bem como as atuais condições da paisagem para permitir e aprimorar as
interações entre a Unidade de Conservação e seu entorno. Quando definida formalmente, a Zona de Amortecimento não pode ser transformada em zona urbana
e deve ser gerenciada de maneira a impedir o isolamento das espécies nativas presentes na Unidade de Conservação e, consequente, perda de biodiversidade.
Porém, existe uma tendência a perda da vegetação em decorrência da urbanização e da agricultura em grande escala. Existem casos que o desenvolvimento
urbano instituiu severas modificações ao sistema natural, ultrapassando os limites de resiliência, nos quais a cobertura vegetal restante está distribuída em
fragmentos desconectados, o que dificulta o deslocamento dos animais, e afeta a
manutenção das espécies locais.
É necessária uma gestão correta da Zona de Amortecimento para que ela possa
evitar o isolamento das espécies nativas presentes na Unidade de Conservação, as
alterações em seus fluxos gênicos, na estrutura e qualidade do habitat, a extinção
das espécies e a perda de biodiversidade.
A regulamentação das atividades na Zona de Amortecimento deve ser uma das
práticas conservacionistas a ser incorporada pelas Unidades de Conservação. No
entanto, apesar da indiscutível importância desse tipo de área ao redor das áreas
protegidas, sua existência só pode ter eficácia se respaldada em legislação específica, uma vez que tais terras pertencem, geralmente, a terceiros.
No caso do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, a Zona de
Amortecimento foi delimitada em uma área de 2.385 ha pelo Instituto Ecofuturo, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), ao
elaborar o plano de manejo do Parque em 2011. A forma traçada para a área é
irregular, não respeitando um critério de distâncias fixas do limite da Unidade
de Conservação; estendendo por cerca de 7,5 km no sentido Sudoeste – Nordeste,
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acompanhado a orientação geomorfológica da Serra do Itapeti. No sentido transversal, a Zona de Amortecimento possui apenas pouco mais de 3 km de largura;
na face Sul existe uma faixa de cerca de 500 m entre o limite do Parque e o começo
da mancha urbana de Mogi das Cruzes. A face Norte é protegida por uma faixa de
quase 900 m até a fronteira da Zona de Amortecimento. No entanto, nas porções
Leste e Oeste do Parque, a Zona de Amortecimento alcança quase 2,5 km de cada
lado. Um desenho tão irregular pode dificultar e trazer sérios problemas para a
conservação do Parque Natural. Assim, é necessário que um novo traçado seja discutido e incorporado na revisão do plano de manejo.

delimitação do uso da terra na Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco Affonso de mello.
(Jéssica paloma Ferreira)

A composição da paisagem na Zona de Amortecimento do Parque Natural é
heterogênea, no entanto, existem alguns elementos dominantes, como a vegetação
composta por Floresta Ombrófila Densa em estágio inicial de regeneração, que reco-
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bre praticamente toda a área Central, Sul, Sudoeste, Norte e Nordeste. A silvicultura,
no caso eucalipto, é dominante no setor Leste, em uma área que corresponde à Reserva Particular do Patrimônio Natural Botujuru. Os campos são encontrados em
grandes quantidades no setor Noroeste e em menor quantidade no setor Nordeste.
Como usos de menor cobertura, podemos destacar a agricultura, em algumas
propriedades no setor Sudoeste; e áreas de moradias, concentradas em pequenos
pontos no setor Sul, mas se espalhando nos setores Sudoeste e Oeste. A proximidade com a mancha urbana da cidade de Mogi das Cruzes e a existência de estradas
nesses setores facilita a expansão desse tipo de ocupação, que às vezes, se dá de
forma irregular. Ao Norte são encontrados grandes fragmentos de Mata Atlântica,
conectados diretamente ao Parque Natural. O mesmo ocorre nas porções Oeste,
Noroeste e Nordeste. O setor Sul está claramente pressionado pela forte ocupação
urbana que se expande do centro da cidade em direção a Serra do Itapeti, alvo de
grandes investimentos imobiliários.
Assim, é preciso refletir se o atual desenho da Zona de Amortecimento garante
os objetivos de conservação estipulados no plano de manejo para o Parque Natural.
Existem claras oportunidades para o melhoramento do formato, incorporando importantes remanescentes que garantiriam maior área e conectividade para a atual
estrutura da paisagem, e protegendo de forma mais efetiva o avanço dos vetores de
pressão, especialmente no setor Sul.
Sabe-se, no entanto, que um desenho nunca será nada além de um desenho, se
as pessoas que habitam a Serra do Itapeti não abraçarem a causa da conservação
desse pedaço de terra, patrimônio natural tão estimado e valioso para alguns e tão
menosprezado por outros. A cidade e a Serra se encontram nesse espaço, nessa
zona abrupta, nesse território onde não se tem diretrizes para o “cuidar”, mas que
oferece inúmeras possibilidades para o futuro; basta refletir qual será. Sabemos
qual é o patrimônio que os mogianos e demais habitantes dos municípios circunvizinhos herdaram, mas qual herança eles deixarão?
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SEGUNDO CAMINHO:

SEntImEntO

PERTO DOS OlHOS,
perto do corAção
Luci Mendes de Melo Bonini
Fernando dos Reis Barbosa

O provérbio que dá título ao segundo caminho é muito verdadeiro quando o
assunto é meio ambiente. Os olhos são as janelas da alma já dizia o filósofo; e o
coração, durante séculos, foi órgão onde a memória e os sentimentos eram guardados. É verdade que, quem tem o meio ambiente perto dos olhos, o terá sempre perto
do coração. Aquele que vive, vê, ouve e respira a natureza aprende num instante a
amá-la, porque passa a conhecê-la e, só se se ama aquilo que se conhece.
Este capítulo tem como objetivo mostrar os caminhos do sentimento dos moradores que vivem na Zona de Amortecimento do Parque Natural Francisco Affonso de Mello, que é a maior Unidade de Conservação de proteção integral da Serra
do Itapeti. Quem são? Quais sentimentos movem o coração dessas pessoas que
vivem em contato com a natureza, seja simplesmente como uma forma de prazer
ou para subsistência?
Existem muitos sentimentos que povoam a alma dos moradores, mas aqui englobamos todos esses sentimentos em três: o primeiro sentimento é o reconhecimento – olhamos tudo a nossa volta e reconhecemos, como belo, como importante, ou como desprezível. Assim, reconhecer é estar perto dos olhos – o sentimento
do reconhecimento é o nosso modo de ser-estar no mundo, re-conhecemos, adaptamos e vivemos. O segundo sentimento é o cuidado, depois que reconhecemos
o mundo a nossa volta sentimos a necessidade de cuidar. Muitos escolhem cuidar
dos filhos, da família, do ambiente. O cuidado envolve muitos sentimentos, como
amar, ser amado, tirar a dor, secar as feridas, proteger, compartilhar as alegrias e
tristezas. Finalmente, o terceiro sentimento é o pertencimento, pertencer é viver
com o coração. Quando reconhecemos e cuidamos é porque temos a certeza de
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pertencer àquele lugar, àquela família e àquela comunidade, por isso: perto dos
olhos, perto do coração!
Buscamos esses sentimentos entre os moradores da Zona de Amortecimento
do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, por meio de entrevistas. Durante as conversas, diversas histórias sobre as propriedades e a vida foram
brotando; informações que expressam valores, como a sensibilização pelo meio
ambiente e patrimônio cultural. Reconhecimento, cuidado e pertencimento são
sentimentos que foram pontuados nas falas dos moradores, e surgiram espontaneamente entre os depoimentos.
Alguns moradores chamaram nossa atenção devido ao tempo de moradia na
Zona de Amortecimento, entre seis meses a 40 anos e com faixa etária entre 15 a
80 anos. Aqueles com mais tempo de moradia possuem um grande sentimento de
zelo pela região, com um lamento simultâneo devido à expansão da urbanização
próxima a Serra do Itapeti.
“Aqui é cidade! No passado, muita dificuldade, sem
asfalto. Aqui era tudo mato há 30 anos atrás....”
“Há cinquenta anos atrás, quando você olhava para o lado de lá, de Arujá,
Santa Isabel você só via uma ou duas lâmpadas. Aquele lado pra lá, do
lado do Beija-flor, virou tudo chácara... Se você vem à noite para cá, você
fica bobo com tanto que é luz que tem... Agora imagina daqui 50 anos!
Se não tomar providência, como que vai ficar? Se a gente não preservar....
“O centro está cada vez mais vindo pra cá, então nós
temos que defender o que temos aqui”

O sentimento de perda das características rurais e bucólicas não pode desaparecer. A Zona de Amortecimento não pode virar cidade! Neste sentido existem moradores que se mobilizam com iniciativas de conservação, replantando
a vegetação (mas, nem sempre são espécies nativas...falta orientação!), coletando
e separando o lixo nas encostas das estradas, além de fiscalizarem o despejo de
entulho em pontos isolados dentro da mata. O lixo é um dos maiores problemas
que os moradores enfrentam.
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“Muito triste, aqui era tudo desmatado! Aí eu comecei a replantar tudo!
Sempre replantando... Você depende da natureza; eu sempre amei a
natureza... Tem coisas que eu replantei onde o povo desmatou”
“... ela desmatou tudo, tudo, tudo... jogava saco de
lixo... quanto lixo que tirei de lá debaixo”

diversos tipos de lixo no interior da vegetação da Zona de Zona de Amortecimento: impacto
negativo para a biodiversidade local.
(Foto: nelson mariano de Souza Júnior)

“Muita gente deixa lixo por aqui!”

Os moradores acham que as plantas e os animais não merecem viver no meio
de tanto lixo. Existe, porém, uma grande dificuldade de manter essas ações de preservação devido à falta de serviços públicos recorrentes tanto nas proximidades do
Pico do Urubu quanto na antiga estrada Mogi-Santa Isabel, popularmente conhecida como Moralogia, paralela à rodovia Mogi-Dutra que liga Mogi das Cruzes ao
complexo viário Rodovia Airton Senna – Rodovia Carvalho Pinto. Nessas estradas
as pessoas jogam todo e qualquer lixo, que certamente interfere na biota local.
“O lixeiro... tem semana que dá uma falhada. Olha lá
no canto, aquele lixo é do sábado ainda...”
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“Muito lixo na beira da estrada... Todo final de semana
vem carro cheio de entulho que despejam na estrada... A
prefeitura vem e limpa, depois ajunta tudo de novo”

O sentimento de tristeza também se faz presente quando os moradores falam
das queimadas que, durante as entrevistas, foram indicadas como a segunda maior
causa de preocupação.
“... já teve várias queimadas! tem gente que passa
pela pista e mete fogo de gracinha”

Outro sentimento de tristeza está relacionado à ausência de água na Zona de
Amortecimento... “seca, teve bastante... A gente faz o possível para conservar água
para os bichinhos... eles vêm tudo pra perto”

SENSIbIlIzAçãO AMbIENTAl E PATRIMôNIO CUlTURAl
Vivemos num sistema finito. Nossas reservas naturais um dia se esgotarão se
não trouxermos à luz uma solução para preservar o que deve ser preservado e conservar o que deve ser conservado. E este sentimento está presente entre os moradores da Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação.
“Terra é um ativo limitado no planeta...”
“Terra não é só sua nunca, então cuidar ou não cuidar é uma
responsabilidade porque não tem terra disponível assim no planeta”
“O meio ambiente, a gente tem que amar... como se fosse a família da gente...
Muito mais porque sustenta a gente: é a água, o alimento, o fruto...”

Além disso, os moradores expressam o sentimento do olhar para o futuro, ao
falar da necessidade de deixar mais natureza para os filhos.
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“Tudo o que eu fiz, fiz com amor, porque sabia que era para meus filhos...
Era arma na cabeça por causa dessa terra aqui, né, mas eu não desisti...”
“Meus filhos, eu sempre falava... vocês dependem da natureza...”
“A criança tem que ter esse contato com a natureza... de preservar,
de cuidar porque acho que ele leva pra vida dele, pro filho dele”

A Serra do Itapeti é constituída por vegetação secundária, em diferentes
níveis de regeneração, pois grande parte da floresta original desapareceu
para alimentar os fornos da Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes
entre as décadas de 1944 a 1980. Esta Serra tem sido testemunha silenciosa do desenrolar no crescimento urbano do Alto Tietê Cabeceiras. Desde
1560, quando o Bandeirante Braz Cubas passou pela região, o deslumbramento pelas riquezas naturais acabou atraindo muitos interessados. Com
um território imenso, a Vila de Santana das Cruzes de Mogi Mirim mais
tarde se chamaria Mogi das Cruzes, que, por sua vez, se desmembraria nos
municípios de Guararema, Salesópolis, Biritiba Mirim e Suzano.
Ao longo de mais de 400 anos essa região foi rota de tropeiros que subiam
a Serra do Mar e tomavam o caminho para a Vila de São Paulo de Piratininga, hoje a cidade de São Paulo, ou ainda para Minas Gerais ou Rio de Janeiro. São caminhos que há séculos observam o nascimento dos povoados
e vilas que se transformam em cidades prósperas. Nos lombos das mulas,
em muitas passagens íngremes, perigosas e cheias de acidentes geográficos que bandeirantes, tropeiros, naturalistas e até o príncipe Dom Pedro I,
contemplaram as paisagens, correram riscos e descansaram; e a Serra tudo
registrou do alto do cume de seus montes.
“Antigamente o pessoal vinha fazer compra na cidade. Fazia tropa... você
sabe é que é tropa... aquelas tropa de carvão, de porco... tudo isso... Tudo
vinha daqui pra cidade”
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natureza e cultura estão interligadas na paisagem como parte da herança comum e cabe a
comunidade da Zona de Amortecimento compreender o que deve ser preservado para as
próximas gerações.
(Foto: Eliza Carneiro)

O desenvolvimento e o crescimento de um povoado ou bairro são alimentados
e mantidos por muitos interesses e sentimentos. A natureza sempre atraiu o Sagrado; foi em meio a florestas, campos e matas que muitas lendas, muitos rituais para
deuses e deusas que os ancestrais humanos criaram suas crenças. O passado da
Serra do Itapeti não é diferente; nas trilhas os tropeiros encheram os caminhos de
Cruzes, de capelinhas e muitos elementos da religiosidade que perduram até hoje.
Eis, um patrimônio cultural nas entranhas das matas do Itapeti que se mistura ao
costume de colher frutas, legumes e verduras, ou até mesmo a criação de animais
herdado dos ancestrais e mantido até os dias atuais como forma de sustento.
Mas, políticas públicas de educação ambiental, de práticas de cultivo consciente e de aproveitamento ou descarte adequado de resíduos fazem parte das necessidades a serem reivindicadas pela população residente da Zona de Amortecimento
aos órgãos públicos competentes. Da mesma forma, faz parte das atribuições destes
órgãos a percepção dessas necessidades. A melhoria do planeta é uma via de mão
dupla: estado e sociedade precisam estar na mesma sintonia.
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“Nós propusemos várias vezes que eles pensassem em transformar essas
vias internas da serra em estrada parque. O que é estrada parque? Você
faz calçamento de cascalho bem feito, protegendo os lugares que a água
cava buraco, faz uma sinalização visual natural boa... E estimula um
agro turismo de um dia, respeitando a vocação dos produtores locais”
“A prefeitura até hoje nunca olhou prá qui!”

Mas, quais outras necessidades dos moradores da Zona de Amortecimento? Percebemos nitidamente na fala de alguns deles o sentimento de
abandono de um ser-humano-urbano, pois não compreendem que neste local, por exemplo, não pode ter asfalto.
“É um horror... A gente não tem saneamento básico. É o básico
que a gente tem direito porque na constituição é direito... Pelo
menos o asfalto...A gente já cansou... Eles não fazem nada...”

Os contrastes da Zona de Amortecimento: animais criados pelo homem e aqueles que dependem apenas da conservação da natureza para sobreviverem.
(Foto: Eliza Carneiro)
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SENTIMENTO DE RECONHECIMENTO
Existe um provérbio, cujas origens se perdem no tempo que afirma: “O reconhecimento é a memória do coração”. Reconhecer é conhecer de novo. O prefixo re, dá
a ideia de repetição, assim como em representar, reanimar e ressurgir. O sentimento
de reconhecimento é o que impulsiona as mudanças, mas reconhecer que o ser humano é dependente do meio ambiente e qual parte da natureza deve ser preservada
é muito difícil. Entretanto, o morador da Zona de Amortecimento reconhece que o
local onde vive deve ser preservado, pois relata a preocupação com o desmatamento.
“Se tivermos a possibilidade de resguardar o que sobrou de
mata, é logico que vamos querer, porque é o nosso lar”
‘Muito triste... aqui era tudo desmatado! Aí eu comecei a replantar tudo!”
“E a minha tristeza maior por causa desses espaços que foram
divididos... e se eu não tomasse conta, tinha desmatado tudo”

Sentimentos e paisagens expressos na postura de cada morador junto à natureza que é considerada parte integrante do seu lar, seu ambiente mais sagrado.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Os moradores da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello vivem de acordo com seus costumes e crenças em meio à
natureza; expressando seus sentimentos das mais variadas formas: sentimento do
sagrado, de estar naquele pedaço de terra, do lar que os acolhe e protege, do céu de
diferentes tonalidades que tinge o dia mais alegre ou mais triste, do sol que acalenta
as manhãs e os sonhos, da paisagem que enche os olhos de prazer por causa das
“lindezas” que o meio ambiente dá de presente.
Hoje em dia, vivendo nas cidades, a população está muito longe de sua origem
natural. Longe dos olhos, longe do coração: como os alimentos vêm dos supermercados para a mesa e os demais produtos se encontram à disposição no comércio,
ninguém lembra quanto metal, borracha, plástico, petróleo, árvore e água foram
desperdiçados para que os bens de consumo chegassem até as mãos dos consumidores. E o que mais entristece é mostrarmos que a comunidade da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello está cada vez
mais urbanizada, e os moradores mais antigos sabem que sozinhos não conseguem
fazer nada para preservar o local onde vivem.

Os problemas dos moradores da Zona de Amortecimento são tipicamente urbanos, muito
embora a proteção da natureza surja forte e de maneira inerente, como nesta expressão de
sentimento: Somos poucos, mas Somos os guardiões da Serra.

C aminhos do itape ti

47

“Eu sei que sozinha eu não posso mudar muita coisa, mas
se juntar mais moradores, ficamos mais forte e podemos
proteger o meio ambiente aqui da Serra”

Muitos moradores reconhecem que das janelas de suas casas dá para vislumbrar
o espetáculo visual que a Serra do Itapeti oferece. Cheia de lendas e mitos, ela guarda
em seu bojo uma biodiversidade que, de vez em quando, se resvala nas sombras da
noite ou ao longo do dia deixando-se ver furtivamente. Não raro os moradores afirmam que uma onça parda ronda a criação na noite escura. Nesse silêncio profundo
uiva o cachorro do mato que busca seu alimento entre os animais menores e o esquilo assustado, de lá para cá, no topo das árvores contempla os animais domésticos:
gatos cachorros, mulas e cavalos, cabras. Mas, ainda muitos moradores não entendem que viver na Zona de Amortecimento significa conviver com a fauna nativa.
"Aqui na Serra tem um problema de morcegos hematófagos...
tem também o ouriço caixeiro que é um problema para os
cachorros que vêm com a boca cheia de espinhos”

Assim, deduzimos a partir deste sentimento que o morador se depara com problemas urbanos em áreas de vegetação nativa. Na Zona de Amortecimento, a convivência com a fauna nativa precisa ser encarada como um fato sempre iminente,
prestes a acontecer. Diferente da cidade onde cachorros estão livres dos espinhos
dos ouriços, os moradores precisam ter atitudes diferentes com seus animais domésticos, deixando-os mais próximos dos terreiros e das casas do que soltos pela vegetação. Mesmo porque animais domésticos não são benéficos para a fauna nativa.
Além disso, há moradores que ainda se surpreendem todas as vezes que veem
macaquinhos, jacus, veados catingueiros e outros animais silvestres que correm
livres no meio da mata úmida do orvalho da noite e madrugada.
“Tucanos e muitos passarinhos passam todos os dias aqui por
conta das Palmeiras, além de esquilos e raramente saguis. Outro
dia eu fui limpar a gruta da Santa e me deparei com um Furão
acho que é este o nome, ele era escuro e com focinho amarelado,
ele se assustou grunhiu e fugiu, mas era um animalzinho lindo,
fascinante. Também achei uma lontra, mas ela já estava morta”
“Tem borboletas... muitas borboletas”
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Ou quando o sol se desperta e outros animais surgem para a faina diária e
se deixam contemplar como tucanos, maritacas com seus apelos barulhentos,
sabiás, bem-te-vis nos céus da Serra do Itapeti. Esquilos, preguiças e saguis também são vistos perambulando pelos sítios, onde os moradores os alimentam,
pois gostam de ver a “natureza”.
“Aqui nós convivemos com bicho: tucano, jacu, serpente...
aqui tem de tudo... jararaca, urutu cruzeiro, coral tem
bastante... O cacho de banana enche de passarinhos...”

Diferentes caminhos levam às propriedades e dentro de cada uma delas uma
surpresa espera o visitante. Os moradores são atores locais importantes! Atores
porque agem, porque reconhecem e cuidam do cenário que a natureza lhes deu
de presente.
“Quaresmeiras... muitas... no mês de março isso aqui fica rosa...”

A paz que o meio ambiente natural desperta, também inspira sentimentos
que se transformam em monumentos de gratidão a diversos santos relacionados
à igreja católica.

O morador da Zona de Amortecimento se realiza com o sagrado dentro da privacidade de seu
lar! O sentimento da religiosidade que se materializa na forma de capelas, orações coletivas,
ou ações de solidariedade.
(Foto: Eliza Carneiro)
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SENTIMENTO DE CUIDAR
Um veterano da Segunda Guerra Mundial, Walter D. Ehlers disse uma vez:
“O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim para elas venham até você.” Essa frase expressa muito bem o que é cuidar. Ter cuidado é sentir
respeito e zelo. Os moradores da Zona de Amortecimento cuidam das nascentes,
da propriedade herdada dos pais ou avós com infraestrutura para criação ou plantação, ou do pedaço de terra que adquiriram porque se aposentaram e/ou porque
querem viver em um lugar tranquilo, ou ainda cuidam de seu pequeno quintal.
“Tudo... As árvores, a água que vem da Serra, as palmeiras
que plantei e, claro, as aves e bichos que visitam o Sítio”
“Meu pai cuidava muito daqui... Ele nasceu em Guararema,
viveu na roça. Meu avô era maquinista...”
“Eu e minha esposa desejávamos há um bom tempo
comprar um sitio em um lugar tranquilo”
“Eu e meu marido queríamos num lugar assim. Meu
sonho de consumo era morar num lugar assim”
“... aqui eu sempre estou de olho com o que acontece ao redor faço de tudo pra
manter a mata conservada, sempre fiscalizando, porém recentemente obras ao
redor tem desmatado a paisagem, e temo possa atingir nossa área por aqui”
“Moro aqui há 34 anos...eu sou aposentado”
“Tem 18 anos que moro aqui, mas no bairro tem 40...”
“... eu tenho a propriedade há 10 anos. Eu tenho um filho que
mora aqui do lado! Eu adoro morar aqui... sossego... paz...”
“Deus permitiu que a gente ficasse um determinado tempo de
nossa vida aqui, nesse espaço, então a gente tem que cuidar.
Porque isso aqui não é meu, eu estou usando agora...
“Eu procuro usar o máximo que eu posso. Uma hora sei
que não vou mais estar aqui! A gente tem que preservar, eu
procuro evitar de emprestar... porque o pessoal suja”
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Quando se percorrem as propriedades, além da exuberante vista da mata, dos
animais e dos arranjos que cada morador faz em sua propriedade, descobrem-se
saberes e sabores. Os moradores com as frutas que os rodeiam, como amoras, banana, caqui e cambuci, que deixam a vida mais doce; e também fornecem alimento
para insetos polinizadores e aves que a serra acalenta. Há sempre um local para se
plantar uma árvore frutífera, que contribui para manter a visitação dos animais
silvestres, como os pássaros que adoçam o dia com suas cantorias!
“Ah, aqui tem muita coisa, mas o que dá mais aqui mesmo é cambuci.
Também tem muita ameixa e araçá, essas araucárias que ficam ali
atrás chamam muito bicho assim como esses palmitos juçara”
“Você põe vida e atrai mais vida. Já doei muda para um monte de gente”
“Aqui eu só uso mesmo o cambuci, mas meu costume mesmo foi plantar esses
palmitos, eu recebi várias mudas e também dei várias pra muita gente”

Frutas nos quintais dos moradores da Zona de Amortecimento que mostram o sentimento de
cuidar do lugar que herdaram ou que escolheram para morar.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Há também as verduras nas hortas, alface, agrião e o cheiro verde, que fornecem um aroma espetacular ao vento que entrecorta as vertentes da Zona de
Amortecimento. O calor, o frio úmido da cerração e das neblinas, o abraço quente do sol e o cheiro de terra na chuva molhada, nutre a paisagem, o coração do
homem e o solo que floresce em alimentos. Muitos moradores, além dos frutos,
mantem hortas, das quais retiram o alimento para o dia a dia... mas também alimentam os animais.
“A gente planta verdura... Esse jacu já acabou com a horta toda...”

O morador e sua horta: um patrimônio que reflete o sentimento de cuidar da terra para que
ela gere frutos.
(Foto: Eliza Carneiro)

Tudo isso reflete o “cuidar” da Zona de Amortecimento, mas que não deve ser
somente das pessoas que residem no local. Os órgãos públicos são os principais responsáveis pelo ato de cuidar do meio ambiente, criando leis e fiscalizando para que
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essas leis sejam respeitadas. Mas o que pode sensibilizar os gestores públicos para
ajudar esses atores locais? Afinal, todos os cidadãos se aproveitam dos benefícios
que a Serra do Itapeti oferece, como a paisagem, a água e conforto térmico.
“As matas nativas eles cortam para plantar eucalipto. Depois do primeiro
corte não serve mais para fazer papel, ou outros dois servem para fazer
lenha... depois abre espaço para loteamento, ocupação irregular”
“Esses dias saí para trabalhar, pega fogo tudo.... liguei para o
bombeiro, mas quando eu voltei, tava tudo queimado”
“Os donos antigos morreram, aí foram vendendo a
propriedade e aí no que deu... olha lá: condomínio...”
“Vinte e poucos anos aqui e não passivamente, mas
brigando contra a destruição da serra...”
“não há cuidado com as podas de arbustos e árvores... é mal
feito...além disso, os restos ficam jogados na estrada... não
há cuidado com a estrada e nem com a rede elétrica”

Os sentimentos de união de moradores e gestores públicos - locais, estaduais ou
federais precisam despontar quando o assunto é meio ambiente.
“Na discussão do Plano Diretor, uma das grandes brigas era
na redação original deles que a ocupação do solo...
nós brigamos e colocamos: está condicionada ao interesse ambiental, e eles
puseram: vírgula – desde que não se sobreponha ao interesse social (...)
...aí foi um furdúncio naquela audiência pública (...)
...eles recuaram, aceitaram o texto de conciliação que o
componente ambiental está em primeiro lugar... Aí eu te pergunto:
Desde 2007 quem fez o Plano Diretor ser aplicado?”

Uma política pública não nasce do acaso, mas sim da pressão de uma sociedade organizada, que sabe onde está e onde quer chegar. Por isso é necessária uma
forte pressão para fomentar programas de educação ambiental, baseados em valores que despertem nos moradores mais jovens o gosto por cuidar do local onde
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vivem. Os moradores da Zona de Amortecimento, especialmente os mais recentes,
precisam ser exemplos de preservação e conservação da biodiversidade que ali
estava antes de sua ocupação. O “cuidar” da Zona de Amortecimento do Parque
Natural Municipal Francisco Affonso de Mello precisa ser realmente efetivo para
que ela cumpra sua função.
“...o encanamento que temos aqui é improvisado e passa junto com o
esgoto, dentro de uma vala imunda...além disso, está sempre estourando”

SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO
O poeta e médico humanista Alberto Araújo diz que: “Amizade, fraternidade,
solidariedade formam um poderoso trio que faz parte do verdadeiro sentimento de
humanidade, de não estar só, de pertencimento”. Estar entre pessoas que pensam
e agem com o mesmo objetivo todos esses sentimentos estão presentes: o conjunto
que o poeta chama de pertencimento.
Quando se visitam as propriedades localizadas na Zona de Amortecimento
do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, muitos sentimentos e
sensações surgem. Diferentes tons de verde tingem a paisagem, que ora exibe um
verde exuberante em dias ensolarados, ora o verde desmaiado nos dias cinzentos de
outono e inverno. Quando a cerração esconde a serra é preciso esperar os preguiçosos raios de sol da manhã dissiparem a névoa e descortinar a exuberância da Mata
Atlântica. Estar ali é ser embalado pelas diferentes melodias que a natureza oferece
ao morador da Zona de Amortecimento, que sente prazer em observar.
“Se eu vejo uma planta diferente eu gosto de olhar! Deus deu toda essa
grandeza para nós, né... As crianças... é... Ensinar eles... o amor, o perigo.
não precisa desfazer. Ensinar o que é preservar a natureza, os bichos...”

Diferentes caminhos levam às propriedades dos moradores da Zona de Amortecimento e dentro de cada uma delas uma surpresa espera o visitante. Os moradores são atores locais importantes! Atores porque agem, porque reconhecem e
cuidam do cenário que a natureza lhes deu de presente. Eis o sentimento de pertencimento aflorando.
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diferentes paisagens na Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco
Affonso de mello mantém vivo o sentimento de pertencimento do morador.
(Foto: Eliza Carneiro)

Sentimentos de pertencimento, expresso na família residindo na Zona de Amortecimento, e o
de cuidar do local de moradia.
(Foto: Eliza Carneiro)
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“Para mim uma coisa é muito importante assim é viver aqui, é
reter o máximo possível um ambiente rural, de fazenda. Isso passa
da estética, cultura. É gosto por cuidar e viver nesse meio”
“Adoro morar aqui. Não tem bagunça, barulho.
Na hora de dormir você deita e apaga”
“Aqui eu passei o primeiro Natal em Família”
“Então eu digo que em vez de propriedade a gente deveria chamar de cota
de responsabilidade. Se você tem, tem que cuidar, produzir, preservar”
“Porque a gente tem mais saúde por causa da mata... a gente respira melhor!!!”

Por ser uma área de povoamento antigo como se viu ao longo das histórias
narradas pelos moradores, a Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello tem patrimônios culturais, entremeados aos naturais, que precisam ser preservados. As entrevistas com os atores locais conduzem à
conclusão de que não se pode amar o que não se conhece. Esses cidadãos que aqui
deixaram seus depoimentos são atores patrimoniais; são depoimentos capazes de
despertar um conjunto de valores nos gestores ambientais, gestores públicos, pesquisadores e outros atores para que possam auxiliar na criação de mecanismos e
estratégias que sejam propulsoras de ações como palestras temáticas sobre horta,
frutas, convívio de animais silvestres e domésticos, gastronomia baseada em alimentos extraídos do local, manejo do solo de forma adequada; reuniões e debates
sobre educação ambiental e patrimonial. Além de trocas de experiências e práticas
de educação não formal para garantir um empoderamento dessa população local, cujas histórias são efetivamente narrativas que constroem patrimônios culturais. São muitos patrimônios culturais e naturais que evoluem, se desenvolvem, se
transformam e podem (ou não) guardar a memória para os que nos sucederão, e
isso, depende da vontade de muitos atores envolvidos.
“Eu vendo minha casa, mas não vendo aqui”
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Sempre há uma imagem antiga guardada em papel ou na memória dos moradores da Zona
de Amortecimento.
(Foto: acervo Adriano Farias)
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TERCEIRO CAMINHO:

uSOS dAS
prOprIEdAdES

USOS DAS PROPRIEDADES
nA zonA de Amortecimento
do pArque nAturAl municipAl
frAncisco Affonso de mello
Camila Raquel da Silva Oliveira
Moacir Wuo

“zona de amortecimento é o entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (art. 2, SNUC, 2000)

O principal papel das Unidades de Conservação (UCs) é a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, por meio da manutenção de áreas que representem
amostras significativas em todo território nacional, e também nas águas jurisdicionais (SNUC, 2000).
A história da legislação brasileira voltada para esta temática permite a existência
de diferentes categorias de manejo, com objetivos e possibilidades bem específicos.
Assim, existem Unidades de Conservação de Proteção Integral que possuem como
objetivo a manutenção dos ecossistemas, evitando ao máximo qualquer tipo de alteração causada por interferência humana; aceitando-se apenas o uso indireto de
seus atributos naturais. No total são cinco categorias de UCs de Proteção Integral, e
a maioria delas sequer admite atividades que envolvam o consumo, coleta ou algum
tipo de ação que possa provocar a destruição dos recursos naturais.
As UCs de Proteção Sustentável têm como objetivo principal compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, conciliando
a presença humana nas áreas protegidas. No total são sete categorias, e muitas delas
foram criadas para a proteção de territórios usados exclusivamente por populações
tradicionais com um manejo de baixo impacto.
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O Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello é uma Unidade de
Conservação de Proteção Integral, mas suas possibilidades são bem abrangentes
como: a preservação de ecossistema natural local, realização de pesquisas científicas e desenvolvimento de atividades de educação ambiental e recreação, que propiciam contato com a natureza por meio do turismo ecológico. Assim, conforme
Lei Municipal n° 6.220 de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a alteração da
denominação, finalidades, objetivos e estrutura administrativa desta Unidade de
Conservação, os objetivos são:
•
•
•
•
•
•
•
•

contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território municipal e seus arredores;
proteger a fauna e flora;
contribuir para a preservação e a restauração da diversidade do ecossistema natural;
promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
assegurar a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza
no processo de desenvolvimento;
proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;
integrar-se com as demais unidades de conservação e espaços territoriais
especialmente protegidos em seu entorno.

O Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello não possui até a presente data, uma legislação que regulamente sua Zona de Amortecimento, prevalecendo, portanto, a orientação jurídica sob embasamento da Lei Federal nº 9.985
de 18 de julho de 2000, ou seja, aquela que regula o art. 225, § 1o, incisos I, II, III
e VII da Constituição Federal, e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. De acordo com essa Lei, todas as
Unidades de Conservação devem manter uma Zona de Amortecimento, exceto as
Reservas Particulares do Patrimônio Natural e as Áreas de Proteção Ambiental, e
normatizar uso e ocupação dessas áreas, pois as mesmas são consideradas como
estratégicas para a conservação.
Atualmente diferentes atividades são realizadas na Zona de Amortecimento
do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. O tipo Moradia Ex60
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clusiva predomina com 71,84% que, juntamente com a Moradia Condomínio, somam 72,81%. Na categoria Moradia, Recreação (3,88%) e Recreação Comunitária
(1,94%) correspondem a 5,82%. Portanto, 78,63 das propriedades são destinadas
para moradia. Deste total, apenas duas propriedades (1,94%) estão associadas a atividades econômicas, sendo uma com agricultura (0,97%) e a outra com fruticultura
(0,97%). Assim, a Zona de Amortecimento da maior Unidade de Conservação da
Serra do Itapeti é um local que está sendo destinado a moradias com diferentes objetivos, e com problemas semelhantes aos centros urbanos. Entretanto, uma Zona
de Amortecimento não pode ter característica de área urbana.
Tabela 1. tipos de usos e total de propriedades na Zona de Amortecimento do parque natural
municipal Francisco Affonso de mello.
Tipo de uso

moradia

Cultivo de plantas

Criação de Animais

Total

84

13

3

%

81,55

12,62

2,91

0,97

Comércio

1

turismo

1

0,97

rppn*

1

0,97

Totais

103

100

Categorias

Total

moradia exclusiva

74

recreação (veraneio)

4

Comunitária (recreação)

2

moradia e agricultura

1

moradia e comércio

1

moradia e fruticultura

1

Condomínio

1

Fruticultura

10

Eucalipto

2

Viveiro

1

0,97

Canil

1

0,97

Capricultura

1

piscicultura

1

0,97

1

0,97

1
1

0,97

103

%
71,84
3,88
1,94
0,97
0,97
0,97
0,97
9,71
1,94

0,97

0,97

100

* reserva particular do patrimônio natural
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Localização dos tipos de usos na Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco Affonso de mello. Apenas 12,62% das propriedades desenvolvem atividades econômicas; e estas estão relacionadas predominantemente ao cultivo de frutas (9,71%).

moradias entremeadas à paisagem da Zona de Amortecimento do parque natural municipal
Francisco Affonso de Mello, refletindo o cuidado de alguns moradores com local onde vivem.
(Foto: Eliza Carneiro)

“O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona
de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de
promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas”
(Art. 27 - SNUC, 2000)
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CARACTERIzAçãO DAS ATIvIDADES ECONôMICAS NA
zONA DE AMORTECIMENTO
Os moradores da Zona de Amortecimento praticam seis tipos de atividades
rurais produtivas que estão relacionadas às seguintes cadeias produtivas: 1 - fruticultura (especialmente caqui e cambuci); 2 - cultivo de eucalipto; 3 - piscicultura;
4 - agricultura (hortaliças e apicultura); e 5 - caprinocultura. Ainda em menor proporção existem as práticas relacionadas ao lazer (aluguel de casa), turismo ecológico e esportes radicais. As duas últimas categorias incipientes e amadoras. Em todas
as atividades que geram algum lucro, os moradores indicam a falta de orientação
sobre a legislação ambiental por parte das assistências técnicas.
“O único que nos apoia mesmo é o pessoal do Sindicato, mas é porque é pago,
quando você precisa regularizar algo na propriedade e depende do Poder Público, nunca consegui”

FRUTICUlTURA: CUlTIvO DE CAQUIzEIRO

Cultivo de caquizeiros na Zona de Amortecimento, mostrando a ausência de sub-bosque e a
necessidade de manejo que auxilie o trânsito da fauna pela paisagem.
(Foto: Eliza Carneiro)
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O relatório do Plano de Desenvolvimento Rural do município de Mogi das
Cruzes mostra que o cultivo de caquizeiros é a maior referência desta cidade para
a capital de São Paulo. O clima da região favorece seu cultivo e a contribuição da
colonização japonesa, que trouxe novas variedades, além da tecnologia e de muita
dedicação familiar, a partir do século 19, propiciaram a Mogi das Cruzes o título da
Terra do Caqui. Mas, atualmente, este cultivo encontra-se com crescimento lento
ou até estabilizado e o retorno econômico só ocorre quando a escala de produção é
bem alta. Assim, muitos moradores repassam suas produções a preços mais acessíveis à produtores que possuem maior infraestrutura para a colheita, embalagem e
venda aos grandes centros consumidores, como o Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo).
Esta opção não é a melhor economicamente, mas possibilita que o morador
escoe sua produção e, ao mesmo tempo, consiga abatimento nos impostos municipais. Este tipo de situação é devido, em parte, a falta de organização setorial, aliada
à escassez de assistência técnica e também a uma baixa agregação comercial do
valor do produto. Mas, outro fator bem específico relacionado à perda cultural é a
dificuldade da sucessão desta atividade pelos filhos e/ou outros familiares desses
produtores que não se interessam em permanecer “na roça” porque não se sentem
aptos ou atraídos financeiramente por essas atividades rurais.
“Aqui mesmo, quando eu morrer já vai acabar tudo, porque meu Filho fez
SENAI, e prefere trabalhar com carteira assinada na produção de uma fábrica
lá em Cezar de Souza, do que me ajudar aqui com o caqui”

FRUTICUlTURA: CUlTIvO DE CAMbUCIzEIRO
O cultivo de cambucizeiro foi indicado pelos proprietários como uma “saída”
para o abatimento no IPTU, mas a produção é incipiente e o ganho muitas vezes
inexistente. Há falta de conhecimento técnico sobre este tipo de plantio, pois muitos proprietários quiseram saber a opinião da equipe do projeto “Caminhos do
Itapeti” sobre a substituição do caquizeiro pelo plantio de árvores de cambuci. Os
produtores acreditam que haverá melhoria da rentabilidade da produção em seus
sítios, pelo vasto cardápio de produtos agroindustriais que o fruto de cambuci possui, e por terem a possibilidade de participarem da Rota Gastronômica do Cambuci, da qual a cidade de Mogi das Cruzes faz parte.
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IPTU é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano, que é um imposto brasileiro cobrado das pessoas que possuem uma propriedade imobiliária urbana, como um apartamento, sala comercial, casa ou outro tipo de
imóvel dentro de uma região urbanizada. O IPTU consta na Constituição
Federal e serve tanto para pessoas jurídicas, como pessoas físicas. Toda a
regência do IPTU está abrangida pelo Código Tributário Nacional (CTN),
representado pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Mas.....
“A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais. Parágrafo único. A zona de amortecimento
das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana (Art. 49, SNUC, 2000)

Cambucizeiro: alternativa econômica importante para os moradores da Zona de Amortecimento, mas pouco explorada e sem apoio técnico de órgãos públicos competentes.
(Foto: Eliza Carneiro)

Há ainda o cultivo de árvores que produzem o fruto atemóia, mas este é realizado
em apenas uma propriedade e a produção ainda não gera ganhos econômicos. Por outro
lado, é uma alternativa encontrada por um dos moradores da Zona de Amortecimento.
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CUlTIvO DE EUCAlIPTO
O ciclo de uma plantação de eucalipto é aproximadamente sete anos, o que
favorece a formação de sub-bosque e beneficia alguns grupos faunísticos menos
exigentes. Mas, as áreas são manejadas para a retirada da madeira entre três a quatro anos. Assim, em um pequeno espaço de tempo a paisagem é totalmente modificada; corredores de passagem de fauna que estavam sendo formados e fontes de
alimentação passam a não mais existir. A madeira é vendida para a produção de
carvão e lenha que são usados pelas padarias e pizzarias do município de Mogi das
Cruzes e adjacências, o que gera uma fonte de renda para os moradores.
A legislação brasileira não é restritiva ao uso de espécies exóticas na Zona de
Amortecimento de UCs, mas sim ao manejo. Assim, as formas de manejo para esta
prática florestal na Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco
Affonso de Mello devem ser conduzidas com o objetivo de possibilitar o livre trânsito da fauna e, ao mesmo tempo, trazer benefícios econômicos aos proprietários.

Cultivo de eucalipto na Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco Affonso de mello mostrando a presença de sub-bosque composto por espécies de mata Atlântica.
(Foto: Eliza Carneiro)
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O número de propriedades (1,94%) que possuem cultivo de eucalipto é baixo, porém a área
total desta atividade agrícola é a maior de todas, o que modifica a paisagem da Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco Affonso de mello.

PISCICUlTURA
A produção de peixes ornamentais é uma atividade muito delicada que exige
cuidados do produtor. Na Zona de Amortecimento há uma propriedade que mantém uma criação de peixes exóticos como também de peixes nativos do Rio Tietê.
Esses peixes, atualmente, são raramente encontrados nos pequenos riachos limpos
que ainda existem no município de Mogi das Cruzes.
....o rio Tietê, considerado morto e com ausência absoluta de peixes dentro dos
limites da cidade de São Paulo, sustenta uma rica ictiofauna na porção das
cabeceiras. A região é caracterizada por uma fauna de peixes única, representada por espécies endêmicas e outras encontradas somente em rios litorâneos
do Sudeste, riqueza que pode ser ainda maior, caso espécies provisoriamente
designadas com nomes disponíveis na literatura científica, sejam identificados
como espécies novas em estudos futuros. É importante termos consciência de
que, mesmo não sendo possível para um não especialista observar nossos peixes,
a presença e diversidade deles representa a saúde e equilíbrio de nossos rios.

(MARCENIUK e HILSDORF, 2010)
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As principais dificuldades deste tipo de prática estão relacionadas: 1 - ao tamanho da propriedade, pois o retorno financeiro está relacionado à quantidade de
lagos construídos, pois exige espaço; 2 - a demora na aquisição de autorizações e
licenças ambientais expedidas por órgãos competentes para a construção dos lagos;
e 3 - falta de orientação técnica nos estabelecimentos responsáveis em relação ao
processo de criação como um todo. A orientação técnica é fundamental para que
peixes exóticos não sejam liberados durante a manutenção dos tanques nos rios e
riachos da região, o que certamente irá causar prejuízos à fauna nativa.

AGRICUlTURA
Muitas propriedades apresentam pequenas hortas e canteiros de plantas medicinais para consumo exclusivo da família; ou seja, boa parte dos moradores mantém certos tipos de práticas rurais, e são beneficiados diretamente, agregando esses produtos às suas refeições. Uma propriedade familiar obtém seu sustento por
meio do cultivo e comercialização de legumes como: pimentão, pimenta-cambuci
e pimenta-dedo-de-moça; dependendo da época do ano, essa propriedade também
mantém o cultivo de tomate do tipo cereja e ervilha. As estacas para estes cultivos
são feitas de maneira artesanal e usam o bambu como matéria prima. Toda produção é escoada para o Ceagesp, que é o principal entreposto do Estado de São Paulo.
Outra propriedade possui um viveiro de plantas ornamentais e frutíferas e os produtos são escoados na região do Alto Tietê.
Uma atividade relacionada à agricultura na Zona de Amortecimento do Parque
Natural Municipal é a prática apícola. A apicultura é uma iniciativa rural de reconhecida importância para os produtores que conseguem benefícios econômicos e
sociais; além da polinização, que é um serviço ecossistêmico essencial. São inúmeros os produtos e subprodutos ligados a esta prática, como mel, pólen, geleia real,
própolis e cera. Entretanto, na Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello essa atividade é mantida como uma alternativa
para complementar a renda, ou seja, a produção de mel e seus afins, está sempre
associada a um outro tipo de atividade agrícola mais lucrativa.
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Neste caso, é notório que a apicultura praticada é amadora e não fornece ao
produtor rural um ganho econômico atrativo, pois apenas o mel é comercializado
nas feiras locais e no Mercado do Produtor em Mogi das Cruzes. A obtenção dos
demais subprodutos oriundos da apicultura implica em equipamentos e utensílios
necessários para o beneficiamento, o que inviabiliza a prática pelos moradores.
Este é um tipo de atividade que deve ser incentivada pela gestão do Parque Natural
Municipal Francisco Affonso de Mello, diante dos inúmeros benefícios para a comunidade e meio ambiente.
Apenas a abelha conhecida como “africanizada” é mantida pelos proprietários
de sítios nas adjacências da UC; e nenhuma iniciativa para a manutenção de caixas
com abelhas nativas (jatai) foi observada. Entretanto, as abelhas nativas são fundamentais para a polinização do cambuci, por exemplo.

Agricultura familiar e a manutenção de caixas de abelhas “africanizadas” entremeadas à floresta pelos moradores da Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco
Affonso de mello.
(Foto: Camila raquel da Silva Oliveira)
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Viveiro de plantas e local de preparação da compostagem para a manutenção desta atividade
pelos moradores da Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco Affonso
de mello.
(Foto: Camila raquel da Silva Oliveira)

CAPRINOCUlTURA
A propriedade que pratica este tipo de atividade está localizada no limite da
Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. Nela há uma criação de caprinos das raças Alpina e Saanen e a propriedade
mantém um extenso pasto para o cultivo de gramíneas específicas para o trato dos
animais; todo o rebanho é mantido em baias, que é separado por idade e também
por fêmeas que estão em período de lactação. As instalações para a produção dos
subprodutos do leite de cabra são modestas, mas têm todos os equipamentos para
a produção de queijos de cabra de excelente qualidade, que são apreciados principalmente pelas colônias gregas que existem em toda a região Sul e Sudeste do país.
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QUARTO CAMINHO:

SuStEntABILIdAdE

AS PlANTAS

nos cAminHos do itApeti
Renata Jimenez de Almeida-Scabbia
Fernando dos Reis Barbosa

“O homem usa os recursos naturais desde a sua existência para sobrevivência
e suas necessidades. Quanto maior o consumo, menor a disponibilidade dos
recursos na natureza, por isso é necessário que haja equilíbrio entre o consumo
e a disponibilidade, ou seja, tem que haver um consumo sustentável e este equilíbrio é chamado desenvolvimento sustentável. Quando falamos em desenvolvimento sustentável temos que considerar não só os aspectos materiais e econômicos, mas o conjunto multidimensional e multifacetado que compõe o fenômeno
do desenvolvimento: os seus aspectos políticos, sociais, culturais e físicos”
(ROMAGNOLO et al., 2011)

Não há como não ficar deslumbrado com o verde da Serra do Itapeti. Ela é avistada
antes de Mogi das Cruzes, em diversos ângulos, como da rodovia, ferrovia e até
entre as paisagens das Serras da Mantiqueira e do Mar. Em qualquer época do ano
ela apresenta-se verde, porém não é raro vislumbrarmos a névoa envolvendo diferentes proporções da mesma. Também podemos observar, em diferentes épocas do
ano, manacás-da-serra, quaresmeiras, ipês e paineiras responsáveis pelos matizes
coloridos que a enfeitam. Quanto mais nos aproximamos da Serra do Itapeti, maior
é o prazer. É impossível medir a variedade de formas das folhas, troncos, flores e
frutos, sem falar de toda a fauna associada a essas plantas, como insetos, aves, anfíbios, répteis e mamíferos.
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Fitofisionomias e paisagens observadas da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de mello.
(Foto: Eliza Carneiro)

Flora, fauna e microbiota que dependem da Zona de Amortecimento e da unidade de Conservação para sobreviverem.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Não apenas os animais da floresta se beneficiam das plantas; para nós também
elas são essenciais. A vegetação desempenha grande número de funções ecológicas,
tais como manutenção do regime hídrico e climático e, por fim, nosso alimento.
Mas, também devemos incluir o remédio que nos cura e, muitas vezes, o sagrado
em que acreditamos. É um patrimônio incalculável que os Mogianos têm ao seu
redor...e de graça!!!
Na Serra do Itapeti não há como negar a importância das plantas na história
e no dia a dia das famílias que aí vivem. Desde as nativas até aquelas cultivadas.
Os ciclos da floresta prenunciando as estações e, consequentemente, os tratos com
as culturas, a água abundante e tão necessária. Além do aspecto ambiental, a Serra
do Itapeti também possui sua importância histórica, pois em 1822 Saint Hilaire, o
naturalista francês que descreveu a flora, a fauna e os costumes em várias regiões
do Brasil, cita a Serra em seu diário de viagem, denominada por ele Serra do Tapeti,
devido a presença do tapeti (veja Primeiro Caminho: Localização), um parente dos
coelhos que ainda é encontrado no local, de acordo com alguns moradores.
Na Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso
de Mello existe uma rica lista de espécies de plantas que fazem parte da paisagem e
do dia a dia dos moradores. Entre elas o caqui, cultivado por 64% dos moradores, o
cambuci por 18%, a atemóia por 9% e a banana também por 9%. Apesar do caquizeiro não ser nativo, faz parte da paisagem da Zona de Amortecimento e da vida
dos Mogianos, sendo muito importante para a fauna da região, como tucanos que
se alimentam principalmente de caqui.
Os moradores ainda consomem frutas nativas como framboesas, maracujá,
guabiroba, araçá, uvaia e cabeludinha; mas também fazem uso do poejo, hortelã
e capim-santo, que são exóticas. Além disso, muitos cultivam ou cuidam de plantas ornamentais nativas da Serra do Itapeti, como orquídeas, helicônias, begônias,
avencas e bromélias. Muitas dessas plantas podem ser usadas como renda alternativa pelas pequenas propriedades, por exemplo, para a produção de plantas desidratadas para chás e condimentos, sucos e geleias e até mesmo mudas de espécies
nativas para serem utilizadas em programas de restauração de áreas degradadas.
Assim, essas plantas podem fazer parte de um programa de sustentabilidade
que é inexistente na Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. Um programa desta natureza cria alternativas de produção
com bases ecológicas e economicamente vantajosas para os moradores e não causam impactos negativos à Unidade de Conservação. Por exemplo, o cambucizeiro,
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que é endêmico da região, produz uma fruta que é importante economicamente,
mas seu cultivo na Zona de Amortecimento não é incentivado; os moradores oferecem a fruta mais como cortesia. Muitos mantém o cultivo, não só de cambuci, como
forma de justificar a propriedade como rural, pois ela está inserida na zona urbana.
Outros, porque se trata de uma herança e não querem se desfazer, mesmo a mão de
obra sendo escassa e cara e o preço da fruta barato, o que dificulta a manutenção do
cultivo na propriedade. Além disso, os produtores indicam a falta de incentivos e
esclarecimentos em relação à cadeia produtiva da fruta pelos órgãos públicos.

FRUTíFERAS
Araçá, Araçá-amarelo

Psidium cattleianum Sabine
(Foto: Eliza Carneiro e guaraci Cordeiro)

O nome em tupi guarani faz alusão aos olhos, pois ará significa fruta e eçá,
olhos, referindo-se as sépalas persistentes que se assemelham à cílios. É medicinal,
e também pode ser usado em curtume. Indicada para projetos de reflorestamento,
pois é muito rústica quando em solos fracos e a pleno sol. Os frutos são produzidos precocemente, sendo um atrativo para a fauna em geral. O pólen atrai muitas
abelhas, assim a planta é indicada como pasto apícola principalmente para meliponídeos que são abelhas nativas importantes no processo de polinização de plantas
endêmicas da Mata Atlântica.
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Atemóia

híbrido de Annona cherimola mill e Annona squamosa L.
(Foto: Eliza Carneiro)

É uma fruta com algumas boas características da cherimóia associadas a outras
da fruta-do-conde, ambas originárias da cordilheira dos Andes (Peru, Equador e
Bolívia). Pode ser consumida in natura ou na forma de bolos, pudins, flans ou marinadas. Não é nativa, mas faz parte da paisagem da Zona de Amortecimento e
pode ser cultivada em maior proporção pelos moradores, desde que haja um manejo adequado à preservação da biodiversidade do local.

Banana

Musa sp.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Sua origem é ainda uma incógnita, pois ela se perde na mitologia grega e indiana; mas provavelmente, deve ser do Sul da China ou Indochina. Há referências
da sua presença na Índia, Malásia e Filipinas, onde tem sido cultivada há mais de
4.000 anos. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil encontrou os indígenas
comendo dois tipos de bananas, uma consumida in natura, muito digestiva, e outra,
rica em amido, que precisava ser cozida antes do consumo, chamada de “pacobava”.
A palavra pacoba, em guarani, significa banana. Com o decorrer do tempo, verificou-se que a primeira predominava no litoral e o ‘pacoba’, na região Amazônica.

Cabeludinha

Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) g.m.Barroso ex Sobral
(Foto: Eliza Carneiro)

A planta apresenta pelos brancos sobre seus frutos e basicamente em todos os
seus órgãos novos. É uma espécie frutífera e por isso atrai grande quantidade de
animais, sendo muito útil na restauração de áreas degradadas. Os frutos são deliciosos para serem consumidos in natura e podem ser aproveitados para fazer sucos,
doces e sorvetes. A árvore é ornamental, as flores são melíferas e é uma espécie
ideal para arborização urbana de ruas, praças e parques.
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Cambuci

Campomanesia phaea (O.Berg) Landrum
(Foto: Eliza Carneiro)

Desde os tempos coloniais a fruta do cambucizeiro aromatizava a aguardente.
A fruta é símbolo da cidade de São Paulo. Possui limitada distribuição geográfica,
pois é encontrada apenas na vertente da Serra do Mar que dá para o planalto da
capital e em todo esse planalto, e no início do planalto em direção ao interior, até
Minas Gerais, porém bastante rara. Essa distribuição pode ser explicada pelas particularidades que envolvem seus polinizadores, que são abelhas nativas de hábitos
solitário e noturno, que nidificam no solo ou madeira da floresta, como: Ptiloglossa latecalcarata, Megommation insigne e Megalopta sodalis. A árvore que produz o
fruto cambuci reúne ótimas características ornamentais, e pode ser empregada no
paisagismo em geral. Devido ao seu pequeno porte, é indicada para a arborização de
ruas estreitas e sob redes elétricas; sendo indispensável nos reflorestamentos heterogêneos destinados à recomposição de áreas degradadas de preservação permanente.
Seus frutos são consumidos por pássaros e muitos mamíferos, como os saguis.
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Zikanapis seabrai e ninhos construídos no solo por Ptiloglossa latecalcarata, polinizadores do
cambucizeiro.
(Foto: guaraci Cordeiro)

....as abelhas que polinizam as flores do cambuci constroem seus ninhos nas
florestas adjacentes ao cultivo, mas não podem ser criadas racionalmente. Ou
seja, o cambuci só produzirá frutos se houver vegetação nativa no entorno para
abrigar suas abelhas polinizadoras.
(CORDEIRO et al., 2017)
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Espécies de abelhas polinizadoras do cambuci. (A) Ptiloglossa latecalcarata, (B) Bombus brasiliensis, (C) Bombus morio, (d) Megommation insigne, (E) Megalopta sodalis, (F) Apis mellifera,
(g) Augochlorini sp., (h) Melipona quadrifasciata, (I) Melipona bicolor, (J) Partamona helleri, (K)
Paratrigona subnuda, (I) Ocyptamus sp.3.
(Foto: guaraci Cordeiro)
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Atualmente o cambuci gera renda para inúmeras famílias nas cidades vizinhas
de Salesópolis e Paraibuna, pois pequenos agricultores vem cultivando pomares dessas frutas consorciadas com outras espécies de ciclo mais curto em suas propriedades.
As cidades de Salesópolis e Paraibuna se organizaram e são incentivadas e
apoiadas pelo Instituto Auá (www.institutoaua.org.br) a promoverem a Rota do
Cambuci; da qual Mogi das Cruzes também faz parte. Este evento é muito atrativo
e rendável para essas cidades, favorecendo o resgate da história e da cultura rural.
É um acontecimento local com alto potencial turístico para a valorização do modo
de vida desses produtores.
Como a cadeia produtiva do cambuci é muito variada, englobando desde a
venda do fruto congelado e da polpa, e também de produtos derivados, como geleia, xarope, sucos, licores, cachaça, sorvete, molhos e até mesmo a produção de
farinha. Sem contar as iniciativas de produção de cosméticos, acreditamos ser
importante valorizar esse tipo de cultivo na Zona de Amortecimento do Parque
Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, mesmo sendo poucas propriedades que produzem o fruto.

Caqui

Diospyros kaki L.
(Foto: Eliza Carneiro)
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É uma espécie da China, introduzida no Brasil provavelmente ainda no final do
século 19, mas a expansão de seu cultivo só ocorreu a partir de 1920 com as grandes
levas de imigrantes japoneses. Cultivada em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
e nas regiões serranas de Minas Gerais e Espírito Santo. São citadas na literatura
“Festas do Caqui” anuais desde a década de 1950. Uma característica interessante é
que o fruto, às vezes, pode ser produzido por partenocarpia, isso significa que não
ocorreu a fecundação e, portanto, não há a formação de sementes. Embora pouco
conhecidas, existem receitas de sobremesas, como bolos, biscoitos e mousses, preparadas com a polpa do caqui. Também pode ser produzida a passa do caqui desidratado, que possui melhor qualidade com as variedades de caqui de polpa mais
firme, quando estes não estão muito maduros e nem verdes. Esse processo, assim
como o de qualquer fruta-passa, tem a grande vantagem de manter as qualidades
nutritivas da fruta, sem a adição de produtos químicos.

Framboesas

Rubus brasiliensis mart.e Rubus rosifolius Sm.
(Foto: Eliza Carneiro)

As espécies desse grupo são utilizadas desde o homem pré-histórico. No Brasil existem espécies nativas, porém, para o cultivo comercial espécies e variedades
oriundas de outros países foram introduzidas, inicialmente na região de Campos
do Jordão (SP). Atualmente, os principais Estados produtores são Rio Grande do
Sul, São Paulo e Minas Gerais. Seu fruto é comestível in natura, ou em geléias e
compotas; também é matéria prima para o tempero de vinhos licorosos de sobremesa e para a fabricação de licores e xaropes. Possui propriedades medicinais.
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Guabiroba

Campomanesia spp.
(Foto: guaraci Cordeiro)

O nome em tupi guarani significa “fruto da casca amarga”; porém, são frutos
aromáticos e comestíveis. Além do consumo in natura o fruto pode ser aproveitado na forma de suco, compota, doce seco, sorvete e como matéria-prima para
licor. A árvore possui crescimento rápido e é indicada para plantios em áreas degradadas de preservação permanente, pois é amplamente disseminada pela avifauna que ingere seus frutos.

Maracujá-roxo

Passiflora spp.
(Foto: Eliza Carneiro)
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É um fruto comum no Brasil e na língua tupi, quer dizer “alimento dentro da
cuia”; pode ser consumido in natura, como sucos e compotas.

Palmito-juçara

Euterpe edulis mart.
(Foto: Eliza Carneiro)

Espécie característica da Floresta Atlântica. Ocorre do Sul da Bahia e Minas
Gerais até o Rio Grande do Sul na Mata Atlântica e nas matas ciliares da bacia do
rio Paraná em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Até pouco tempo o
único produto dessa planta era o palmito, consumido in natura ou em conserva.
A exploração predatória quase a tornou extinta, pois esta espécie de palmeira é
unicaule, não produz perfilhos, o que significa que a extração do palmito implica na morte da planta. Atualmente também há um mercado em expansão para a
utilização do açaí, um produto obtido a partir do processamento dos frutos dessa
planta. Devido à sua grande beleza e o fato dos frutos serem atrativos para a fauna,
pode ser cultivada para fins paisagísticos e de restauração florestal.
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Uvaia, Uvalha

Eugenia pyriformis Cambess.
(Foto: Eliza Carneiro)

O nome em tupi significa “Fruta ácida”; o fruto é amarelo e comestível in natura ou na forma de compotas, geleias e sorvetes; ou, após, processo de fermentação
como vinagre. Os frutos são avidamente consumidos por várias espécies de pássaros, o que torna a planta bastante recomendável para plantios em áreas degradadas
de preservação permanente. A planta pode ser usada como ornamental e seu tronco possui uma casca aromática.
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PlANTAS MEDICINAIS
Aroeira-pimenteira

Schinus terebinthifolius raddi.
(Foto: Eliza Carneiro)

Possui propriedades medicinais, mas algumas pessoas apresentam reações
alérgicas a essa espécie. Embora não seja uma pimenta verdadeira, a semente é extremamente importante na culinária mundial, pois confere um grau de ardência.
Tem muita aplicação na cozinha da região mediterrânea, nos pratos à base de peixe
e também em pratos da gastronomia japonesa, e em ornamento de saladas. Na sua
versão em pó, a semente é conhecida mundialmente como sancho. Pode ser usada
em arborização de ruas e praças e para atrair abelhas, que são insetos polinizadores. Além de pássaros, o que pode colaborar com o “birdwatching”, que é uma
prática sustentável.
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Capim-santo

Cymbopogon citratus (dC.) Stapf.
(Foto: Eliza Carneiro)

Originária da Europa, cultivada em quase todos os países tropicais, inclusive
no Brasil. As folhas desidratadas são utilizadas, principalmente, pela indústria alimentícia para a produção de chás. O óleo essencial extraído das folhas tem emprego na indústria alimentícia, como flavorizante e aromatizante; e na indústria farmacêutica, na produção de fitoterápicos. Além disso, a planta é usada na produção
de inseticidas, cosméticos e perfumaria.
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Hortelã

Mentha spp.
(Foto: Eliza Carneiro)

É utilizado para tratar dores musculares e articulares, problemas respiratórios e como anestésico. Pode causar efeitos colaterais como reações alérgicas como
erupção cutânea, comichão, vermelhidão e irritação no local da aplicação e urticária. O Brasil durante a segunda guerra mundial foi um grande exportados de
hortelã, que era considerado um produto estratégico, pois era fonte de mentol.
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Poejo

Mentha pulegium L.
(Foto: Eliza Carneiro)

A infusão e o licor de poejo são usados como digestivo e/ou para debelar constipações e combater vermes. Mas pode ser usado na culinária como decoração e
condimento. Em Portugal é usado na preparação do “piso”, uma pasta feita à base
das folhas frescas e jovens esmagadas com alho e sal e depois cobertas com azeite.
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PlANTAS ORNAMENTAIS
A flora da Serra do Itapeti apresenta grande potencial para a produção de
mudas de espécies nativas para utilização em projetos de recuperação ambiental...e de paisagismo (TOMASULO, 2012)

Avenca

Adiantum spp.
(Foto: Eliza Carneiro)

São plantas herbáceas, facilmente encontradas na Floresta Atlântica devido ao
clima favorável, ou seja, chuvas constantes e pela temperatura geralmente elevada.
Por isso, a planta não se desenvolve quando cultivada sob sol direto, vento e frio.
Espécies de avencas estiveram na moda nas décadas de 1970 e 1980 e, atualmente,
começam a ser valorizadas novamente por conta das paredes verdes, jardins verticais e quadros vivos, quando instalados em áreas sombreadas.
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Begônias

Begonia spp.
(Foto: Eliza Carneiro)

As begônias eram conhecidas pelos chineses desde o século XVII. Existem
cerca de mil e quinhentas espécies, distribuídas por toda Ásia tropical, África e
América. Tendem a ser plantas de sombra, e podem ser encontradas em regiões
tropicais, subtropicais e até mesmo em florestas de montanha em altitudes de
até 4.000 metros.
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Bromélias

Aechmea sp., Tillandsia sp. e Vriesea sp.
(Foto: Eliza Carneiro)

As bromélias encontradas em troncos ou galhos de árvores são epífitas, pois
os mesmos servem apenas como suporte. A inserção de várias folhas em alguns
tipos de bromélias cria uma espécie de copo que serve como depósito de água.
Na natureza, esta água parada atrai insetos que, por sua vez, atraem sapos, que
atraem outros predadores. Um problema sério que afeta as bromélias é a coleta
indiscriminada nas florestas, podendo levá-las à extinção. Isso ocorre pela sua
grande beleza como planta ornamental.
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Helicônias

Heliconia spp.
(Foto: Eliza Carneiro)

Popularmente conhecidas como bananeira-do-brejo ou caeté, são plantas herbáceas com rizomas subterrâneos, o que facilita sua propagação. As inflorescências podem ser pendentes ou eretas, com diferentes formatos, e altura variando de
1 a 3 metros, dependendo da espécie. Possui uma grande quantidade de néctar,
servindo de alimento para muitos pássaros, principalmente beija-flores que podem ter o formato do bico parecido com o da flor, para facilitar o acesso ao néctar. Muito cobiçadas por apanhadores clandestinos de plantas, pelo valor de suas
inflorescências no mercado de paisagismo e ornamentação. São utilizadas para
ornamentar jardins ou como flores de corte para arranjos de flores.
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Manacá-da-serra

Tibouchina mutabilis Cogn.
(Foto: Eliza Carneiro)

É uma espécie nativa da Mata Atlântica, encontrada principalmente na Serra
do Mar, desde o Rio de Janeiro até Santa Catarina. A casca serve para curtume e
também para tinturas. É cultivada em parques e jardins pela sua beleza. Floresce
abundantemente duas vezes por ano, chegando nessas ocasiões a esconder as folhas. Como planta pioneira e tolerante à luminosidade direta, é útil nos reflorestamentos em áreas degradadas de preservação permanente.
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Orquídeas

Epidendrum sp. e Oncidium sp.
(Foto: Eliza Carneiro)

Como as bromélias, as orquídeas também podem ser epífitas, principalmente
nas áreas sombreadas da floresta. Poucos são os relatos sobre as orquídeas na Zona
de Amortecimento. Entretanto, trabalhos realizados no Parque Natural Municipal
Francisco Affonso de Mello citam várias espécies e chamam a atenção para a diversidade e raridade de algumas delas. As condições climáticas de Mogi das Cruzes
favorecem o cultivo de diversas espécies de orquídeas, o que deve ser incentivado
entre os moradores da Zona de Amortecimento.
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Quaresmeira

Pleroma granulosum (desr.) d. don.
(Foto: Eliza Carneiro)

É uma espécie nativa da Mata Atlântica, muito admirada por sua beleza e amplamente utilizada para arborização urbana e paisagismo.
Vários são os exemplos de plantas que podem ser usadas em programas de desenvolvimento sustentável na Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, pois são conhecidas, consumidas e admiradas pelos
moradores locais. Entretanto, “A integração da administração de qualquer unidade
de conservação com as comunidades do entorno é fundamental para implantação do
desenvolvimento sustentável na zona de amortecimento (ROMAGNOLO et al., 2011).
Porém, muitos moradores não conhecem o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello e não sabem sua função como Unidade de Conservação.
“...não sei para que serve o pessoal que trabalha no Parque... é a primeira vez
que venho aqui...”
“Não sei o que tem no Parque e nunca conversei com ninguém que trabalha lá,
mas sei que é uma burocracia para entrar lá”
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TURISMO DE AvENTURA,
RElIGIOSO E RURAl

nos cAminHos do itApeti
Camila Raquel da Silva Oliveira
Maria Santina de Castro Morini

A zona de amortecimento possui dois objetivos: minimizar o impacto sobre a
unidade de conservação e expandir a interação com a sociedade, contribuindo
para o desenvolvimento sustentável da região.
(FURLAN, 2017)

O turismo na Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco
Affonso de Mello é incipiente, pois apenas 0,97% das propriedades particulares
pratica essa atividade. No Pico do Urubu e na Gruta de Santa Terezinha também
podem ser observadas algumas atividades turísticas, porém os locais são patrimônios públicos.
Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infraestrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por
sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de
impacto ambiental e outras exigências legais.
Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das
unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade
privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas.
(SNUC, 2000)
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Informações oficiais sobre as atividades sustentáveis, em qualquer nível, desenvolvidas na Zona de Amortecimento do Parque Municipal Francisco Affonso
de Mello são inexistentes. Mas, a percepção ambiental dos moradores a respeito
das diversas formas de impactos atualmente existentes na Zona de Amortecimento
deixa claro que é urgente o planejamento das atividades, a fim de que haja o manejo
sustentável e a conservação dos recursos naturais.
“...Todo dia tem alguém que sobe aqui, e deixa lixo no meio da estrada, quem não
mora aqui, não imagina a riqueza que temos. O que falta aqui é fiscalização”

Apesar de as atividades desenvolvidas em qualquer Zona de Amortecimento de uma Unidade de Conservação sofrerem limitações, elas não devem tornar
inviável o aproveitamento econômico da propriedade. Assim, para direcionar o
desenvolvimento de maneira compatível com a Unidade de Conservação, os órgãos públicos devem providenciar/incentivar programas de fomento e assistência
técnica que apoiem os proprietários privados a desenvolverem práticas amigáveis a
conservação. Havendo equilíbrio entre desenvolvimento de atividades econômicas
e proteção dos ecossistemas na Zona de Amortecimento, a conservação da Unidade
de Conservação e a segurança econômica das comunidades ocorrerão naturalmente. Desta forma, atividades turísticas com finalidades econômicas que aproveitem
o potencial da área, mas sem prejuízo da biodiversidade, são importantes para que
a comunidade valorize sua conservação.
Além disso, determinadas categorias de Unidades de Conservação, nas quais
o Parque Natural Francisco Affonso de Mello se inclui, podem abrir suas portas
para a visitação, pois o uso público é permitido. O Programa de Uso Público possibilita que a comunidade conheça a Unidade de Conservação e, além disso, avalie
e fiscalize periodicamente este local de proteção da biodiversidade de acordo com
o zoneamento delineado no plano de manejo. Neste documento é possível definir e
diferenciar o que é permitido nas zonas de uso intensivo e extensivo, por meio do
estabelecimento da capacidade suporte de cada um desses locais e também para
ordenar todas as atividades que ocorrem na Unidade de Conservação.
No caso específico do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello existem diversas trilhas belíssimas que podem ser admiradas pelos amantes da
natureza, proporcionando aos visitantes uma experiência única, com atividades
embasadas nos princípios da educação ambiental e turismo. Estas atividades poC aminhos do itape ti
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dem ser desenvolvidas por agentes/monitores/educadores ambientais dentro de um
programa com as Universidades locais, onde grupos de visitantes como alunos,
idosos e observadores de pássaros são guiados por trilhas interpretativas pré-estabelecidas. Entretanto, essas atividades ainda são timidamente realizadas. Além
disso, corroborando o plano de manejo do Parque Natural Francisco Affonso de
Mello, há falta equipamentos facilitadores dentro das trilhas disponíveis para visitação, bem como propostas de novos atrativos nestes espaços diante das demandas
e necessidades de grupos específicos, como pessoas portadoras de necessidades especiais e grupos de pessoas idosas.
Existem algumas Unidades de Conservação que, além de suas belezas naturais,
possuem muitos atrativos culturais na sua Zona de Amortecimento. Neste caso, há
a possibilidade de encontro e vivência com as comunidades tradicionais, como caiçaras e quilombolas, e toda visitação é feita por meio de atividades compartilhadas/
associadas entre representantes dessas comunidades e os gestores das Unidades de
Conservação, gerando benefícios econômicos para ambas as partes.
No caso específico da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal
Francisco Affonso de Mello a integração entre a gestão da Unidade de Conservação
e as comunidades ainda é muito incipiente. As comunidades desenvolvem atividades sem infraestrutura adequada, expressando a necessidade de manutenção no
local que herdaram ou compraram. São iniciativas individuais, sem o apoio técnico
necessário, para o aproveitamento das belezas naturais e rurais, além da rica cultura relacionada à religiosidade.

O turismo religioso deve ser incentivado a partir da visitação estruturada à gruta Santa terezinha, pois o visitante além do sentimento do sagrado pode desfrutar de uma exuberante paisagem. O local recebe grupos de religiosos, mas a infraestrutura e segurança são incipientes.
(Foto: João paulo rosa)
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A Gruta de Santa Terezinha é um dos cartões postais e religiosos da Mogi
das Cruzes de antigamente, que costumava atrair os moradores da região
central, em meados dos anos 1960, nos dias de feriados, principalmente
o 1º de maio. Ainda hoje, as pedras entrelaçadas em um dos pontos mais
altos do Jardim Aracy recebem visitantes, em número bem menor.
Ontem, era possível ver o que restou de uma fileira de bandeirinhas de papel
celofane, colocadas nesse símbolo de fé e devoção à santa nascida da França,
comemorada pelos católicos, todo dia 19 de outubro. Uma demarcação com
uma faixa de plástico amarela alerta sobre a passagem de cabos telefônicos,
na região pródiga por manter grandes antenas de telecomunicações.
A gruta é demarcada por uma cruz e um nicho no alto de uma das pedras,
antigo, que possui duas imagens, uma bastante deteriorada pelo tempo, e
outra, menor e mais nova. Debaixo das pedras, há uma escadinha que leva
ao interior estreito e escuro da caverna, onde é possível escutar a passagem
dos primeiros fios de água a encorpar uma das nascentes do Itapeti. No entorno, o gramado está aparado. Há uma família do Jardim Aracy que cuida
do local, e promove alguns encontros e rezas.
Nada que lembre o que já foi a gruta no passado, quando centenas de famílias e jovens deixavam a região central de Mogi para fazer piquenique
naquele ponto da Serra do Itapeti, que chama a atenção pela disposição das
grandes pedras da curiosa formação rochosa e pela mata ainda exuberante,
com árvores de médio e grande porte.
Diário de Mogi, 20/07/2017.
Uma estratégia importante a ser desenvolvida pelos órgãos públicos é o envolvimento dos moradores em reuniões rotineiras para o esclarecimento a respeito das
legislações relacionadas à Unidade de Conservação e a Serra do Itapeti como um
todo. Este tipo de esclarecimento ampliará os horizontes dos moradores e as ideias
oriundas poderão ser absorvidas pelo Programa de Uso Público e incentivadas por
diversos meios, como isenção fiscal.
O conceito de turismo sustentável foi definido a partir de princípios do próprio
conceito de desenvolvimento sustentável, tendo como objetivo aumentar o entretenimento aos visitantes e também benefícios locais aos executantes, como emprego e
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renda, valorizando as tradições e relações sociais e conservando os recursos naturais.
Mas, impactos negativos também são gerados, especialmente quando a atividade turística é mal planejada. O próprio histórico do Parque Natural Municipal Francisco
Affonso de Mello traz tristes lembranças de degradação ambiental quando era aberto
à população sem nenhum programa de gestão. A construção de um lago artificial
com o represamento do curso natural água para o uso de pedalinhos e introdução de
peixes ornamentais exóticos, construção de um teleférico que cortava boa parte da
vegetação preservada na região mais alta da Unidade de Conservação, e aberturas de
clareiras para a construção de estacionamentos, restaurantes, parquinhos, são alguns
exemplos. Os vestígios do teleférico ainda podem ser observados ao percorrer trilhas
no interior da mata, especialmente devido à grande quantidade de lixo que a população jogava durante o passeio. Na lembrança dos moradores mais velhos da Zona
de Amortecimento ainda é um tema marcante. Assim, nenhuma atividade potencialmente impactante que possa prejudicar a Unidade de Conservação deve ser realizada.
“...Ficou muito inseguro aqui naquela época, eram muitos ônibus, carros, e muitas pessoas saindo de dentro do mato e subindo pelo teleférico o tempo todo”

A Resolução SMA nº 33 de 03 de maio de 2013, define no âmbito da administração
das Unidades de Conservação do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos
Recursos Naturais – SEQUA, critérios técnicos e diretrizes que devem nortear o estabelecimento de Zonas de Amortecimento. E em seu Artigo 7º, deixa claro que: A normatização na Zona de Amortecimento recairá sobre as atividades humanas que possam, dentre
outras: I - promover a disseminação de poluentes e contaminantes químicos, biológicos ou
físicos para o interior da Unidade de Conservação; II - promover a disseminação de espécies
geneticamente modificadas ou exóticas com potencial de invasão biológica passíveis de se
estabelecerem no interior da Unidade de Conservação; III - ocasionar a expansão do fogo
para o interior da Unidade de Conservação; IV - comprometer os recursos hídricos do interior da Unidade de Conservação; e V - comprometer os atributos naturais que justificaram
a criação da Unidade de Conservação. Assim, nenhuma atividade que possa prejudicar a
Unidade de Conservação deve ser realizada. Mas, dentro do contexto de turismo sustentável, que inclui turismo rural, turismo de natureza, o ecoturismo, entre outras práticas
associadas, é possível elencar para a Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, algumas atividades que podem ser incentivadas, tais
como: trilhas e passeios ecológicos como visto em redes sociais, mountain bike, observa102

QUARTO CAMINHO: SUSTENTABILIDADE

ção de pássaros, visita a orquidários, cachoeiras, viveiros de mudas, hortas orgânicas e relíquias do passado. Diante da riqueza de pássaros no Parque Natural Municipal, cerca de
200 espécies, o birdwatching provavelmente será um tipo de atividade que atrairá muitos
admiradores desta arte. Além disso, é possível incluir a degustação de produtos oriundos
de plantas, como cambuci, e abelhas nativas, como jataí; a contemplação da natureza em
um dia ensolarado e práticas esportivas, como a piscicultura – com o uso de peixes nativos para que não haja impacto na biodiversidade local. Todas essas atividades devem ser
incentivadas dentro de programas onde participem representantes da comunidade do
entorno e a gestão da Unidade de Conservação. Mas, infelizmente no cenário atual não há
estrutura para que sejam praticadas adequadamente e, ao mesmo tempo, não impactem
negativamente a rica biodiversidade da Unidade de Conservação.

relíquias do passado entremeadas à vegetação nativa de mata Atlântica. As estruturas forneciam apenas cerca de 7 litros de água por segundo, por meio de uma adutora de ferro fundido
levando água ao núcleo urbano de mogi das Cruzes, que na época contava apenas com 18 mil
habitantes. Após quase 20 anos em exercício, foi inaugurado o oficial Sistema de Captação de
água a partir do rio tietê, que também corta a cidade, levando a água até a Estação de tratamento de água que está ativa até os dias atuais. Contudo, mesmo após sua desativação, a
estrutura da antiga rede não foi retirada o que torna possível encontrar alguns remanescentes
dessa fase histórica no meio da vegetação da Serra do Itapeti.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Um atrativo naturalmente presente na Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello é o Pico do Urubu. Este local permite a
observação da natureza em toda sua pujança, pois possui uma vista privilegiada de
360º da cidade e uma altitude de 1.160 m acima do nível do mar. No Pico do Urubu
ainda é possível voar de paraglider ou de asa delta. Entretanto a infraestrutura é incipiente, o que prejudica a fauna e flora devido à grande quantidade de lixo depositada pelos visitantes, especialmente no fim de semana; além da falta de segurança.

Contemplação da natureza: possibilidade de atividade turística sustentável no pico de urubu.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Paraglider e mountain bike: possibilidades de atividades turísticas sustentáveis no pico de urubu.
(Foto: Eliza Carneiro)

Na Zona de Amortecimento é possível encontrar um exemplo de propriedade,
Sítio Águas da Mata, que tem como objetivo o turismo sustentável. Neste caso há
infraestrutura adequada para a proteção da biodiversidade de maneira a não causar impactos no Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. No Sítio
Águas da Mata, além da vegetação exuberante, o visitante pode observar uma rica
fauna e saborear um delicioso café da manhã e almoço e também comprar lembranças gastronômicas oriundas de produtos naturais, como mel e frutas nativas.
A área do sítio protege a fauna e flora e ainda guarda vestígios do patrimônio cultural da cidade, pois possui três tubos e tanques de 1929, época em que a cidade de
Mogi das Cruzes era abastecida com nascentes da Serra do Itapeti.
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Vegetação preservada em uma área de turismo rural na Zona de Amortecimento do parque
natural municipal Francisco Affonso de mello.
(Foto: Eliza Carneiro)

Sítio águas da mata em seus 20 alqueires abriga uma rica vegetação onde se escondem corredeiras e lagoas naturais que compõe uma paisagem espetacular, que pode ser contemplada pelos visitantes ao percorrer trilhas estruturadas, sob orientação de agentes ambientais treinados.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Desenvolver o turismo de forma sustentável implica em ações que sejam socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas.
(Modificado do art. 30 do Código Mundial de Ética do Turismo)

Outra atividade relacionada ao turismo sustentável é a produção de cachaça
partir de frutas nativas da Mata Atlântica, que poderia ser explorada pelos moradores da Zona de Amortecimento como um excelente atrativo turístico. A cachaça é um legítimo produto nacional e um dos alambiques mais antigos da cidade
de Mogi das Cruzes encontra-se na Zona de Amortecimento do Parque Natural
Francisco Affonso de Mello. A inauguração data do início da década de 1970, permanecendo ativo até o início da década de 1990. Atualmente, todo o maquinário
destinado à produção de aguardente oriunda da cana-de-açúcar está desativado.

área interna do alambique: referencial cultural material e imaterial da Zona de Amortecimento
do parque natural municipal Francisco Affonso de mello.
(Foto: acervo Adriano Farias)
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COnSErVAÇÃO

MORADORES DA zONA DE
AMORTECIMENTO DO PARQUE
nAturAl municipAl frAncisco
Affonso de mello no processo
de conservAção
Moacir Wuo
Camila Raquel da Silva Oliveira

A importância da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Francisco
Affonso de Mello e sua Zona de Amortecimento, tanto do ponto de vista ecológico
como econômico e social, não se resume na extensão de sua área e de sua biodiversidade, mas na possibilidade de implementar ações de preservação num contexto
regional e estadual da Mata Atlântica. Portanto, é oportuno algumas considerações
contextuais das dimensões biofísicas, mesmo que resumidamente, da situação da
floresta tropical e em particular da Mata Atlântica para, em seguida, apresentar as
complexas dimensões sociais, econômicas e culturais que envolvem a preservação
e a sustentabilidade do Parque Natural Municipal.
De toda a cobertura florestal inicialmente existente no mundo, constituída
pelos mais diversos e complexos ecossistemas florestais, ao longo da história da
humanidade resta atualmente cerca de 20%. Segundo a FAO (“Food and Agriculture Organization on the United Nations”) em 2001, estima-se que os ambientes naturais restantes serão totalmente removidos nos próximos 50 anos.
O processo de desflorestamento tem sido mais acentuado nas regiões tropicais
onde é encontrada a mais rica biodiversidade do planeta. As florestas tropicais,
que cobriam uma área de 12% da superfície terrestre, na atualidade respondem
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por menos de 5% da cobertura da superfície terrestre e registram 90% da perda
de espécies nos últimos anos. Cerca de 1/4 das florestas tropicais do mundo está
localizada no Brasil.
Embora a América Latina concentre a maior área de floresta tropical e metade
da rede hídrica do mundo, também registra o mais acelerado processo de desflorestamento. Calcula-se que na década de 1990 o desflorestamento tenha atingido cerca de 450.000 km2, área esta que corresponde aos Estados de São Paulo e
Paraná juntos. Comparativamente, considerando a baixa densidade populacional
nessa região, a ação de desflorestamento dos latinos é cinco vezes maior que a dos
africanos e quarenta vezes maior que a dos asiáticos. A Mata Atlântica no Brasil é
uma das mais importantes florestas tropicais com uma rica biodiversidade, distribuída em uma área no entorno de 100 mil km2. Os processos de desflorestamento,
acompanhados pelos processos de extinção de espécies, iniciou com a chegada
dos descobridores que estabelecem um modelo econômico extrativista predatório,
continuado até os dias de hoje, seguindo-se a instalação de monoculturas, crescimento populacional e urbano sem planejamento associado à poluição ambiental.
O resultado foi perda de 93% da floresta original. No Estado de São Paulo restam
5% da cobertura da floresta original. Apesar de esforços para a preservação no
período de 2015/2016 registrou-se 291 km2 de desmatamento, que foi o maior nos
últimos dez anos, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica com base no Relatório
Técnico elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. Dentre
os 18 Estados Brasileiros com remanescentes da Mata Atlântica, o Estado de São
Paulo ocupa a 6ª colocação em desflorestamento.
A Mata Atlântica é constituída por um complexo sistema de floresta tropical com flora e fauna próprias. Ela abriga a segunda maior diversidade de fauna
com espécies endêmicas da América do Sul e como as demais florestas tropicais
do mundo, vem sofrendo intenso desflorestamento com divisões da floresta em
pequenos fragmentos isolados. Os desflorestamentos conduzem a perda da abundância, da distribuição geográfica das espécies e na composição das comunidades.
Consequentemente, tais perdas implicam também na perda do equilíbrio ecológico uma vez que afeta os serviços ecossistêmicos. A remoção da cobertura vegetal
também propícia a erosão do solo exposto. Com a erosão ocorre empobrecimento
do solo pelo carreamento de sedimentos para os cursos de água e alterações no
ciclo de nutrientes. Também devem ser registradas as modificações nas condições
microclimáticas locais e global.
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As relações entre os seres humanos e a natureza apresentam problemas e impactos de diferentes dimensões. Historicamente, nas sociedades ocidentais, ainda
permanece a visão antropocêntrica na qual coloca o ser humano numa condição
especial acima dos demais seres vivos. Notadamente o ambiente gera interesses
econômicos, tanto nas atividades extrativistas, quer sejam de recursos provenientes da fauna e da flora ou de recursos como água e minerais. Ou ainda da agricultura extensiva, principalmente das monoculturas e da pecuária, com grandes extensões de pastagens que são responsáveis por mudanças ambientais agressivas. Para
essa diversidade de atividades econômicas convergem os principais e complexos
conflitos de interesse da sobrevivência e subsistência humana, associados àqueles
decorrentes do aumento da população oriundas da então teoria malthusiana.
As atividades e ações econômicas que visam o desenvolvimento e produção de
riquezas para a sobrevivência das populações devem considerar e respeitar não somente as limitações ambientais, em termos de finitude dos recursos e a capacidade
de resiliência como também a necessidade premente de manter os diversos serviços
ecossistêmicos num estado de equilíbrio dinâmico – a sustentabilidade. As medidas e ações para o desenvolvimento sustentável de qualquer região implicam na
manutenção do bem estar atual e para as futuras gerações, assim como devem ser
integradas e complementadas às medidas mundiais.
Dentre os graves e profundos problemas causados pela degradação ambiental, devido às atividades humanas, em termos mundiais, destaca-se o aumento
dos gases de efeito estufa com suas consequências negativas sobre os ecossistemas
naturais. As causas diretas desse aumento envolvem as emissões pela queima de
combustíveis fósseis que promovem aumento na concentração de CO2 na atmosfera
e os desflorestamentos que, por sua vez, diminuem a capacidade de sequestro do
CO2. Os desflorestamentos são resultados dos diferentes usos do solo para atividades agrícolas e pecuárias pelo mundo e têm contribuído com cerca de 23% do CO2
emitidos; sendo que, dessa parcela, os países em desenvolvimento, ou emergentes,
participam com cerca de 45%. No período entre 1850 e 1985, 80% das emissões são
atribuídas ao desflorestamento predominantemente nas florestas tropicais.
Os processos de conservação e proteção exigem esforços contínuos nas mais
diversas áreas do conhecimento – do biológico ao social – incluindo obviamente
questões de ordem políticas locais, regionais e globais, devido à complexidade e a
diversidade de fatores envolvidos. Segundo alguns autores, existe um grande espaço entre o que é recomendado e o que é atualmente observado, embora a maioria
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das pessoas, em princípio, tenha aderência e seja sensível às questões sobre desenvolvimento sustentável com comportamentos pró-ambiente, mas ações conducentes à preservação são difíceis de serem implementadas.
Questões e ações sobre preservação, uso racional dos recursos naturais e sustentabilidade vêm ganhando espaço nos diferentes meios de comunicação, nos sistemas de ensino formal e não formal, assim como no estabelecimento de legislações
e procedimentos normativos e nas mais diversas áreas da atividade humana. Esse
conjunto de ações deve ser estabelecido em termos de políticas públicas ambientais
com intuito de preservar o que ainda existe na natureza, e também buscar soluções
para a regeneração ambiental e, ao mesmo tempo, possibilitar o uso sustentável
dos recursos, ou seja, minimizar os impactos e agressões que conduzem a danos
irreversíveis no ambiente.
Os desmatamentos da floresta tropical e a degradação ambiental têm gerado
atenção tanto na mídia como nas políticas mundiais em favor da preservação e conservação. São notórios e amplos os atuais debates que envolvem o ambiente, tanto
do ponto de vista das ciências biológicas como de suas associações e inter-relações
com as ciências humanas envolvendo questões sociais, econômicas e culturais. Embora tais debates sobre questões ambientais tenham iniciado no cenário mundial
da década de 1970 só se estabelecem como direito coletivo na década de 1980; e
com os movimentos organizados no Brasil na década de 1990, com a participação
de organizações não governamentais (ONGs). Mesmo com as intensas ações das
ONGs, debates mundiais, investimentos externos em favor da preservação o Brasil,
infelizmente, ainda conseguiu conter as inúmeras crises ambientais.
As soluções ou caminhos utilizados ou adotados para a preservação ambiental exigem conhecimentos e ações que vão muito além de conhecimentos específicos sobre
a composição, a estrutura e a dinâmica da natureza. Também são necessários conhecimentos sobre os diversos segmentos sociais, suas culturas peculiares, assim como as
características e perfis geoambientais específicos. Os segmentos sociais envolvidos apresentam peculiaridades em cada região, que exigem ações e conduções específicas que
possam e venham garantir a preservação e a conservação do meio ambiente.
Segundo o “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, existe uma
relação forte e complexa entre pobreza e meio ambiente. Os segmentos mais pobres
enfrentam maiores problemas causados pelos danos ambientais. Portanto, ações
de políticas públicas que visam diminuir a espiral da pobreza contribuem para a
preservação da biodiversidade nas áreas em que esses segmentos se encontram. Es-
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tudos conduzidos em outros países como Guatemala; Sudeste da China; Vietnam;
bem como no Brasil (Serra da Canastra, MG; Parque Estadual da Pedra Selada, RJ;
Sul da Bahia e Piauí), são alguns dos muitos exemplos de estudos que analisam
dificuldades econômicas, comunidades e subsistência familiar em áreas de preservação. Estes trabalhos indicam possibilidades de usos como a alocação de recursos
naturais de maneira sustentável para superação dessas dificuldades.
Podem ser identificados dois modelos de preservação ambiental, um baseado
no conceito de Unidade de Conservação que considera toda a presença humana
como agente de degradação e outro baseado no conceito de Área Natural Protegida
que compreende a manutenção da paisagem, que embora modificada pela ação
humana, ainda apresenta elementos ambientais relevantes. Neste conceito, o objetivo é evitar danos ambientais causados pelos empreendimentos resultantes da
agricultura e do aumento da população com suas áreas urbanas. No entanto, áreas
reduzidas de conservação perdem a conectividade com outros fragmentos naturais
comprometendo seus objetivos.
Os complexos processos que conduzem desflorestamento nas regiões tropicais
estão associados à transição demográfica e ao gerenciamento do uso das propriedades em áreas de preservação, indiferentemente se estas possuem ou não normas ou
diretrizes de uso. Dentre os fatores associados ao desflorestamento estão: a) distância de estradas e mercados; b) duração ou tempo de estabelecimento de residências;
c) posse segura da terra; d) qualidade do solo e topografia; e) características demográficas familiares incluindo tamanho e ciclo familiar; f) adoção da agricultura
com alto investimento na força de trabalho e g) conquistas educacionais. Também
devem ser considerados os efeitos das estruturas fiscais e políticas da região.
Os processos de degradação nem sempre têm causas próximas, como grandes
empreendimentos de agricultura ou desflorestamentos massivos. Estudos sobre
desflorestamentos tendem a ignorar os efeitos contextuais de uma comunidade,
das peculiaridades regionais e dos diferentes contextos políticos e econômicos envolvidos naqueles processos.
Devem ser considerados, para as análises da degradação ambiental, os determinantes proximais, que são os agentes diretos no uso da terra e nas modificações
provocadas em sua cobertura, e que constituem as condições de variações locais
em seus contextos sociais e econômicos, como preconiza a atual legislação brasileira sobre Unidades de Conservação. Os fatores associados as principais causas de
degradação ambiental estão resumidos na Figura 1.
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• política formal desenvolvimento
econômico, crédito;
• Clima político - corrupção,
má-gestão*;
• diretos à propriedade
• Infraestrutura de transporte
- estradas vicinais,
autoestradas;
• Assentamentos - rural e
urbano;
• Serviço público - rede
elétrica, de água e
saneamento;
• dinâmicas de mercado demandas, crescimento;
• Estrutura econômica*

• Aumento natural da
fertilidade e mortalidade;
• Imigrações;
• densidade populacional;
• distribuição da população
• Características do ciclo de
vida

(Fonte: modificado de CARR, 2008).

Figura 1. Fatores associados à degradação ambiental.

(*) fatores macroeconômicos
e institucionais mensuráveis
em níveis de comunidade ou
superiores.

Fatores político-econômicos

Fatores demográficos
• Atitudes, valores e crenças preocupações ou não com o
ambiente
• Comportamentos
individuais e familiares ;
• mudanças agrotecnológicas
• Fatores de produção
agrícola

Fatores sócio-econômicos

Fatores associados à degradação ambiental

• qualidade do solo;
• topografia;
• Floresta, fragmentação;
• Fogo, seca, inundações,
pestes;
• Flora;
• Fauna;
• microbiota;

Fatores ecológicos

Conhecimentos sobre locais importantes do ponto de vista ecológico e economicamente frágeis permitem analisar como ocorrem as interações entre os segmentos sociais e culturais, e como estes interagem com os ecossistemas e a sustentabilidade. Esses conhecimentos possibilitam nortear e definir ações e projetos
nas áreas sociais, políticas e econômicas, financiadas ou com apoio de agências e
entidades voltadas ao desenvolvimento sustentável, incluindo educação ambiental
formal e não formal.
Dados e informações sobre usos da terra, que têm grande impacto sobre os
ecossistemas principalmente entre famílias mais pobres, são necessárias para instrumentalizar e subsidiar a elaboração de projetos ou programas adequados e específicos. Questões como disponibilidade de mão de obra qualificada, gerenciamento
de negócios e da propriedade com atividades sustentáveis, legitimidade na posse
da terra e educação constituem problemas prementes e agudos que necessitam de
atenção e estão diretamente relacionados com processos de degradação ambiental.
Os projetos ou programas devem ser elaborados a partir de análises dos fatores sociais e econômicos uma vez que podem definir o sucesso ou fracasso de
projetos de conservação. Dentre os determinantes ou causas sociais e econômicas
dos fracassos sobre projetos em Zonas de Amortecimento podem ser destacados:
a) análise insuficiente das restrições sociais – a estrutura social e cultural das
pessoas envolvidas devem ser integradas aos projetos, caso contrário as soluções
propostas podem ser contraproducentes; b) pouca atenção dada aos usos intrafamiliar dos recursos naturais – os usos dos recursos podem ter vários propósitos
pelos diferentes membros de uma família que podem, por sua vez, afetar de diferentes maneiras a Zona de Amortecimento, razão pela qual diferenças intrafamiliares entre homens e mulheres, por exemplo, devem ser consideradas e c)
reconhecimento da representação da comunidade de moradores – os membros
de uma comunidade apresentam interesses e segmentos distintos como posição
econômica, etnia, idade e gênero, portanto a representatividade deve contemplar
todos os segmentos; d) conhecimentos locais não foram suficientemente explorados – muitas vezes a população local sabe melhor o que pode ou não ser feito de
acordo com suas culturas e necessidades.
Esses conhecimentos permitem estabelecer um diálogo contínuo com a população envolvida de maneira articulada e exercem um planejamento participativo.
As atividades de projetos criam esperanças nas pessoas e devem estabelecer comprometimentos evitando desapontamentos e ações contrárias. A fase de preparação
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e implementação de projetos em Zonas de Amortecimento (Figura 2), bem como
o estabelecimento, envolvem instituições e adaptações sociais num longo processo
para sua consolidação.
Informações
Suficientes
Estudos realizados
e
informações
disponíveis

Informações
Suficientes
disponíveis
mas o projeto é
“de cima para baixo”

projetos na
Zona de
Amortecimento
podem ser
implementados

Estudos adicionais
são necessários
ou iniciar com
projeto piloto Básico

Informações
Insuficientes

Estudos mais
amplos
são requeridos

Figura 2. Fases de preparação e implementação de projetos.
(Fonte: modificado de EBREGT; GREVE, 2000).

Discussões sobre a complexa questão da preservação ainda buscam modelos
explicativos teóricos e conceituais incluindo os fatores políticos, econômicos, sociais e demográficos que modelam e orientam as tomadas de decisões familiares,
incluindo a alocação e usos da terra, disponibilidade de trabalho, capital e tecnologia que, por sua vez, interferem e levam à padrões variáveis de conservação e
preservação ambiental.
Nas situações de pessoas já instaladas ou assentadas em áreas de preservação
há necessidade de empenhos dos mais diversos segmentos sociais e técnicos no
sentido de promover o bem estar das pessoas e deter ou minimizar os impactos
nessas áreas. Portanto, essas ações implicam em tornar as áreas de conservação
economicamente viáveis e mantendo a sustentabilidade.
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CARACTERíSTICAS SOCIOECONôMICA E DEMOGRáFICA
DA zONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE NATURAl
MUNICIPAl FRANCISCO AFFONSO DE MEllO
A Zona de Amortecimento é uma área periférica a Unidade de Conservação na
qual é permitida a implementação de atividades e empreendimentos gerenciados
com intuito de promover o desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo em que
reduz os impactos negativos sobre a Unidade de Conservação. As atividades ou
empreendimentos podem ser na agricultura, pecuária, agroindustriais e comércio
desde que sustentáveis, em escala compatível com as peculiaridades e características ecossistêmicas da região e que, obviamente, não resultem em dados diretos ou
indiretos à Unidade de Conservação.
Portanto, a Zona de Amortecimento torna-se uma questão sócio-ecológica
mais do que simplesmente uma área geográfica na qual se impõem restrições a
utilização dos recursos. Os benefícios dos investimentos econômicos e sociais na
Zona de Amortecimento, assim como os projetos e programas, normalmente são
materializados a médio e longo prazo. Esse processo continuado muitas vezes foge
à visão clássica econômica e política de retornos imediatos correndo o risco de, em
análises superficiais e desconectadas das múltiplas variáveis e fatores envolvidos,
considerar tais investimentos inadequados ou mesmo indevidos. Há necessidade
de subsidiar as ações futuras em estudos sólidos e com planejamentos definidos
seguidos de avaliações em todos os estágios do processo.
A primeira etapa do processo de desenvolvimento de um projeto voltado para
a preservação sustentável consiste em levantamento de dados e informações locais
da composição ecológica e o perfil social, econômico e cultural da população residente. Essas informações deverão subsidiar as tomadas de decisões para a definição
de estratégias de ações e, se possível, predizer impactos realísticos dos resultados.
Embora as incertezas dos impactos das tomadas de decisões dependam da quantidade e qualidade das informações disponíveis e das ações humanas que ao longo
do processo podem influenciar o futuro.
Na década de 1980, Robert Chambers introduziu o conceito de conservação no
qual as questões de subsistência local é um elemento chave, uma vez que são nas
necessidades e possibilidades da população local que se estabelecem as combinações e escolhas de atividades para a sobrevivência e seus objetivos. Outros autores
orientam que a implementação ou construção de projetos e programas visando a
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sustentabilidade da Zona de Amortecimento como uma ferramenta de Proteção
as Unidades de Conservação devem considerar um conjunto constituído de cinco
capitais de sustentabilidade: Financeiro, Natural, Físico, Humano e Social.
O Capital Financeiro está relacionado com a disponibilidade de créditos e recursos econômicos. O Capital Natural envolve a fertilidade do solo, recursos hídricos, florestais, de pastagens e qualidade da terra. O Capital Físico considera o
assentamento, a legitimação da propriedade, implementos agrícolas e a infraestrutura. O Capital Humano deve avaliar o nível de escolaridade, os conhecimentos,
as habilidades, o estado e condições de saúde e a disponibilidade de trabalho da
comunidade. O Capital Social com o perfil da comunidade é referente ao cumprimento de normas, relações de confiança, interesses mútuos, liderança, redes étnicas e organizações sociais.
O Capital Humano é a pedra fundamental na estratégia para a sustentabilidade
e conservação uma vez que os demais capitais, em maior ou menor grau, podem
ser considerados como requerimentos básicos. O Capital Social muitas vezes é determinado pela classe social da comunidade, as influências de gênero, idade ou
grupos étnicos. A inclusão ou exclusão de pessoas ou grupos nas redes sociais da
comunidade, os valores sociais, interesses comuns e solidariedade são condições
que interferem no desenvolvimento; assim como também podem compensar desníveis ou imprevistos em outros capitais.
Análises desses cinco capitais envolvidos na subsistência constituem uma ferramenta de avaliação das mudanças ou do perfil de uma área ou região sob proteção ambiental. As principais fontes de informações para estes estudos devem ser
obtidas a partir de métodos participativos nos quais reuniões ou encontros públicos de grupos com interesses comuns.
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distribuição das frequências das faixas etárias dos moradores da Zona de Amortecimento, mostrando o predomínio na faixa etária entre 45 e 60 anos para ambos os gêneros. Baixas frequências até os 44 anos e predomínio da faixa etária entre 45 e 60 anos está relacionada com a disponibilidade de força de trabalho e da capacidade de manter empreendimentos e tomar decisões.
Estudos indicam que as mulheres possuem maior aderência aos projetos de conservação.

há um predomínio de famílias com até quatro pessoas (75,6%), seguida das famílias constituídas entre cinco a 10 pessoas (17,1%). Maior número de pessoas significa maior força de trabalho disponível e mais bocas a serem alimentadas e, portanto, maior expansão de atividades
locais que possam gerar alimentos como a agricultura e pecuária. mas, um maior número de
pessoas por família pode promover a conservação e o desenvolvimento sustentável? para
esta análise há necessidade de relacionar a variável composição familiar com o tamanho da
propriedade, o tipo de atividade, a capacidade ou habilidade de manutenção e gerenciamento da atividade e o grau ou dependência econômica.
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Os níveis de escolaridade da população que mora na Zona de Amortecimento mostra um
quadro com extremos, de um lado pessoas Iletradas e com Ensino Fundamental Incompleto,
o antigo primário, e de outro, pós-graduados. Os níveis de formação Superior (22,12%) e pósgraduação (11,54%) somam 33,66%, e nos níveis médio (12,50%) e Fundamental (28,85%) somam 41,4 %, podem ser considerados excelentes, mesmo contrastando com aqueles que não
possuem escolaridade (18,7%) e que não concluíram o Ensino Fundamental (6,73%).

Nas ciências sociais é claramente sabido que as pessoas não são igualmente
vulneráveis a um mesmo tipo de risco. A vulnerabilidade varia de acordo com a
idade, gênero, nível de educação formal, estilos de vida entre outros. Portanto, é
plausível considerar a capacidade diferencial das pessoas em compreender ou analisar as mesmas condições ambientais e suas possíveis consequências. A UNESCO
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) incorpora na
Agenda 21, capítulo 36, a educação como uma questão crítica para o alcance da
consciência ética, de valores e atitudes, habilidades e comportamentos; assim como
a capacidade de avaliar e participar de tomadas de decisões consistentes com o desenvolvimento sustentável. Também recomenda a inclusão da educação ambiental
tanto na educação formal como na educação não-formal.
O fato de a comunidade contar com uma parcela significativa de pessoas com
nível de escolaridade acima do Ensino Fundamental constitui um alto valor do Capital Humano uma vez que programas e projetos voltados para a sustentabilidade
podem ser disseminados na rede de conexões desse agregado social.
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Com relação ao tempo de residência na Zona de Amortecimento - 42,3% residem há mais de
26 anos, enquanto 20,2% residem no período entre “menos de um e cinco anos”. Considerando as indicações no período de residência a partir de 16 anos, a frequência é 58,6% que
corresponde a pouco mais da metade dos residentes. Os residentes entre “menos de um e
cinco anos” podem ser considerados novos moradores, e isso corresponde a um aumento de
25% da população inicialmente residente no espaço de cinco anos.

quando se decompõe ano a ano a frequência dos moradores da categoria “menos de 1 – 5
anos” observa-se uma tendência de aumento expressivo de moradores nos últimos de três
anos. O aumento de moradores no período entre “menos de 1” e “três anos” foi de 90% indicando uma rápida ocupação de espaços urbanizados.
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A sustentabilidade não pode ser discutida sem considerar o Capital Financeiro derivado das atividades de subsistência praticadas na Zona de Amortecimento.
A subsistência pode ser definida como a capacidade de manter um fluxo e estoque
de alimentos e recursos necessários para necessidades básicas individuais ou familiares. Existem quatro principais formas de manutenção da subsistência nas áreas
rurais que dependem da macroeconomia: 1) agricultura de subsistência; 2) mão de
obra; 3) mercado com produtos excedentes e 4) dependência de benefícios sociais.
Na agricultura de subsistência, os produtores sobrevivem com a produção agrícola
de suas pequenas propriedades. A mão de obra é utilizada nessas produções advém
das pessoas que não dispõem de propriedades ou condições de manter uma produção independente. Assim, seus salários dependem da demanda de mão de obra
que, por sua vez, depende dos preços de mercado da produção agrícola. O mercado
de produtos excedentes implica em vender a produção para que os produtores possam adquirir bens e serviços. Nesse processo o preço e as variações de demanda de
mercado têm grande influência. A dependência de benefícios ou assistências sociais
incluem as pessoas ou famílias que não têm renda ou são inaptas para o trabalho.

A dependência econômica dos moradores foi classificada em “Total” (10,8%), quando a renda
para sobrevivência depende exclusivamente dos recursos da propriedade, “parcial” (31,4%),
indicando que a renda é constituída em parte pelos recursos da propriedade e em parte de
recursos obtidos por atividades fora da propriedade e na categoria “não depende” (57,8%),
indica que os recursos não provêm da propriedade. Esses resultados mostram que as atividades econômicas não se constituem um perfil determinante uma vez que somente 10,8%
indicaram depender exclusivamente dos recursos de suas propriedades.
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Os níveis de dependência dos recursos da Zona de Amortecimento entre os tipos de usos
das propriedades mostram que somente a categoria rppn apresenta dependência total de
recursos da Zona de Amortecimento que representa 2,7% do total das categorias. A moradia,
Cultura de plantas e Criação de Animais o nível de dependência parcial é sempre maior que
o nível de dependência total. nas categorias moradia e Cultura de plantas a dependência
parcial é cerca de três vezes maior que a dependência total, de 13,5% para 40,5% e 5,4%
para 24,3%, respectivamente, e na categoria Comércio os níveis são iguais. Esses resultados
indicam que os recursos econômicos são insuficientes para a manutenção da autossuficiência.

Os resultados do projeto “Caminhos do Itapeti” indicam que os recursos econômicos advindos da produção na Zona de Amortecimento não promovem a manutenção da autossuficiência, isto é, as pessoas e famílias não possuem condições
para obter deste local os recursos necessários às suas subsistências. Essa situação
também pode, por sua vez, contribuir para a instalação ou manutenção de uma
área destinada somente a moradia como vimos nos usos das propriedades.
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Os resultados mostram que 25,5% das pessoas pesquisadas estão diretamente envolvidas em
atividades econômicas, ou seja, um quarto da população em estudo. A distribuição dessas
pessoas em cada uma das atividades econômicas mostra que a cultura de plantas é predominante com 73%, seguida da atividade com criação de animais com 13,5%.

Esses dados indicam claramente uma tendência agrícola na Zona de Amortecimento. Porém essa tendência economicamente não é capaz de atender às necessidades básicas de subsistência e apresentam também sinais de urbanização acelerada. O estabelecimento de uma fronteira nítida e definida entre as áreas urbanas
e rurais é difícil. Existe um continuum entre as áreas agrícolas e os subúrbios ou
áreas periurbanas. Estas últimas têm apresentado um crescimento mais acentuado
e mais rápido que as cidades devido ao fluxo de pessoas das áreas rurais para os
centros urbanos em busca de trabalho. Muitas vezes as condições de trabalho nos
centros urbanos não são adequados, mas podem apresentar-se mais atrativos que
aqueles disponíveis na Zona de Amortecimento.
Os resultados sobre dependência financeira e tipos de atividades econômicas
devem ser analisados juntamente com os valores reais, isto é, em termos de salários
que permitem inferências sobre atendimento às necessidades de subsistência. Há
uma assimetria entre os segmentos menos privilegiados economicamente, que também são os mais vulneráveis, com maiores impactos negativos ao meio ambiente.
Por outro lado, estudos indicam que comunidades locais de baixa renda possuem
uma definição muito mais ampla de biodiversidade e seu propósito do que gerenciadores de desenvolvimento com fundamentos baseados estritamente na lógica eco124
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nômica. Também enfatizam que o pagamento direto às partes interessadas envolvidas em programas de conservação não só aumenta os meios de subsistência como
constitui um elemento motivador para engajamento e sucesso de tais programas.
A maior frequência das distribuições das faixas salariais foi entre 1 e 2 saláriosmínimos com 61,36%, seguida da faixa entre 5 e mais com 25% e na faixa entre 3 e
5 com 13,64% (Tabela 2). Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua para o período de
janeiro a março de 2017, o rendimento médio mensal foi de R$ 3.419,00 que equivale
a aproximadamente 3,18 salários-mínimos do Estado de São Paulo (R$ 1.076,20).
Portanto, a maioria dos moradores na Zona de Amortecimento (61,36%) está aquém
da média salarial do país apontada pelo IBGE. Esses dados econômicos podem contribuir e permitir a avaliação de suas influências em envolvimentos da comunidade
em projetos ou propostas de conservação na Zona de Amortecimento.
Tabela 2. distribuição das frequências segundo as faixas salariais.

Faixas em salários-mínimos

F

%

1a2

54

61,36

3a5

12

13,64

mais que 5

22

25,00

Totais

88

100

Embora o conceito de Zona de Amortecimento não seja novo e tenha evoluído
desde o início dos anos de 1970, inicialmente conhecida como “áreas de usos múltiplos” ou “zonas de transição”, o princípio e sentido de integração e de proteção às
Unidades de Conservação têm sido mantidos. As dificuldades observadas na proteção dos bens naturais advêm das origens das relações homem-natureza e das possíveis adequações ao desenvolvimento econômico. A visão mais conservadora entende a Zona de Amortecimento como exclusiva para evitar os impactos negativos dos
seres humanos. Aos olhos dos “sócio-conservacionistas” a Zona de Amortecimento
pode servir tanto para proteger e preservar as Unidades de Conservação como para
o desenvolvimento socioeconômico. Quaisquer que sejam os princípios ou visões
há necessidade de considerar a realidade prática com seus contextos sociais e seu
delicado ecossistema – assim é a Serra do Itapeti e a Zona de Amortecimento do
Parque Natural Municipal – no momento atual.
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As descrições aqui apresentadas constituem um dos primeiros passos para
compreender os contextos econômicos e sociais da Zona de Amortecimento do
Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. A construção de programas ou projetos voltados para conservação e preservação envolve um conjunto de
fatores interligados que exigem conhecimentos fundamentados para orientar ações
sincrônicas e sinérgicas. Ações estas de natureza interdisciplinar considerando os
capitais financeiro, natural, físico, humano e social. Os estudos devem acompanhar o dinamismo e as peculiaridades da sociedade em seus múltiplos aspectos e
interações com objetivos de buscar entendimentos sobre como os fatores humanos
afetam o meio ambiente e, ao mesmo tempo, como podem ser modulados para a
prática da conservação. As análises devem subsidiar com honestidade e criteriosamente as inferências do micro ao macro processos das relações entre ser humano e
ambiente, com atenção especial ao que nos resta da Mata Atlântica aqui representada pela Serra do Itapeti e suas Unidades de Conservação. Especialmente porque
50% dos moradores indicam que os maiores problemas da Zona de Amortecimento
do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello estão relacionados ao
processo de urbanização, como lixo, conservação de estradas e falta de segurança.
“A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais. Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana”
(art. 49 - SNUC, 2000).
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CONHECIMENTOS E RElAçõES
dAs pessoAs que vivem nA zonA
de Amortecimento do pArque
nAturAl municipAl frAncisco
Affonso de mello
Moacir Wuo
Camila Raquel da Silva Oliveira

A Zona de Amortecimento constitui uma área destinada a proteger a Unidade de Conservação na qual são permitidas a utilização de recursos naturais e atividades voltadas
para a subsistência. As legislações regulamentam os tipos de atividades econômicas e
os usos possíveis na Zona de Amortecimento.
As atividades econômicas e os usos são permitidos desde que não causem impactos ou riscos à Unidade de Conservação. Embora existam instrumentos e dispositivos legais com objetivos de monitorar a gestão ambiental, controlar e incentivar práticas sustentáveis na Zona de Amortecimento, a preservação e a prevenção
de impactos ainda não se consolidaram no Brasil.
As práticas e políticas de preservação devem ser guiadas a partir de um conjunto de informações e estruturas conceituais adequadas e acessíveis aos mais diversos
segmentos da sociedade. Devem ser utilizadas informações e conhecimentos tanto
dos fatores ecológicos como também dos fatores sociais das pessoas que dependem
dos recursos da Zona de Amortecimento para a subsistência.
As preocupações com os fatores sociais envolvidos na conservação e preservação não são recentes e foram previstos e apresentados por Aldo Leopold em 1949.
Ele propõe que as relações entre os seres humanos e a natureza devem ser pautadas
por uma ética e moral comunitária de respeito às comunidades bióticas. A partir de 1980, os estudos de Michel Soulé, quando propõe a ciência da Biologia da
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Conservação, buscam equacionar e responder a urgência das demandas do mundo
real sobre a perda da biodiversidade. Michel Soulé responde a ativistas, políticos e
técnicos e envolvidos com a conservação e preservação como também estabelece
a Biologia da Conservação como um fórum mundial de debates incluindo a ética,
a filosofia, a economia, e as diversas e amplas áreas das ciências sociais. Assim, a
conservação se estabelece como princípio sensível aos mais variados grupos, culturas e necessidades sociais e é inserida como valorização, além do patrimônio
natural associada à natureza como percepção e valor intrínseco.
As análises sobre a Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal
Francisco Affonso de Mello, portanto, exigem atenção sobre os conhecimentos dos
moradores em relação aos seus próprios ambientes, seus valores, suas fontes de
informações e diversidade de formas de comunicação entre as diferentes comunidades do local. A comunicação estabelece vínculos que propiciam ou predispõem
à construção de conhecimentos, preocupações e valores intrínsecos com o meio
ambiente, a biodiversidade e a conservação.
Os valores são construídos a partir das prioridades das pessoas. São estruturas
cognitivas que proporcionam estabilidade aos seres humanos para construir metas.
Transferir ou transformar valores considerando a “ética da terra”, é uma das etapas no
caminho para estabelecer metas para a sustentabilidade, conservação e preservação.
Todos os segmentos sociais preocupados com a preservação e conservação, especialmente aqueles envolvidos diretamente nessas questões, devem voltar suas atenções
para os conhecimentos e valores atribuídos à natureza, redes sociais e de comunicação
e para as instituições que influenciam as tomadas de decisões. As ações devem ocorrer
numa abordagem transdisciplinar priorizando as partes interessadas, estimulando a
aprendizagem social, criando redes diversificadas com habilidades para entender os
benefícios da conservação, defender e valorizar a natureza.
Nesse sentido as pesquisas do projeto “Caminhos do Itapeti” buscaram informações sobre os conhecimentos dos moradores em relação aos objetivos da Zona
de Amortecimento, sua importância e relevância para a preservação do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. Os resultados mostraram que 40%
dos moradores não sabem quais os objetivos da Zona de Amortecimento, 26% indicaram que o objetivo é a preservação, 13% indicaram lazer e educação ambiental, respectivamente, e 8% declararam que a Zona de Amortecimento é destinada
à pesquisa. Estes resultados são preocupantes em relação à verdadeira função da
Zona de Amortecimento, especialmente quando se analisa o rápido crescimento

128

QUINTO CAMINHO: CONSERVAÇ ÃO

urbano que a Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco
Affonso de Mello está sofrendo.
Assim, gestões urgentes voltadas para esclarecimentos e orientações sobre os objetivos da Zona de Amortecimento e suas relações com a Unidade de Conservação
devem ser implementadas. Esses esclarecimentos devem assumir um cunho educativo adequado aos níveis de escolaridade dos moradores e devem incluir elementos
sobre as legislações pertinentes. As indicações dos objetivos da Zona de Amortecimento para lazer e educação ambiental também é preocupante, e devem ser objeto
das ações educacionais, uma vez que indica a permanência da ideia do “Parque da
Serra do Itapeti” aberto ao lazer da população nos idos da década de 1980.

resultados das entrevistas a moradores das adjacências do parque natural municipal Francisco Affonso de mello sobre a função de uma Zona de Amortecimento.

O estabelecimento das redes sociais e de comunicação entre os moradores assume
relevância pelo fato de influenciar e estabelecer vínculos, predispor a conhecimentos e
permitir a construção e a circulação de valores para a construção de um bem comum
– a conservação e a preservação da biodiversidade. As indicações sobre as fontes e
meios utilizados para circulação de informações foram a Imprensa, principalmente
TV, indicada por 60% dos moradores; seguida das conversas com Pessoas do Convívio
com 24% das indicações, Órgãos Públicos – Prefeitura e Câmara Municipal – com
6%, e Internet com 5%. O fato de a imprensa televisiva ser o principal veículo de in-
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formação é preocupante sob dois aspectos: (1) normalmente apresenta um carácter
unidirecional e (2) as informações são fragmentadas, sem necessariamente assumir
um caráter educativo. Por outro lado, a circulação de informações entre as Pessoas do
Convívio é muito positiva, pois é um indicador da construção de uma rede que contribui para a inclusão social na proteção da biodiversidade. Este resultado mostra que
trabalhos que envolvam educação ambiental nestas comunidades terão chances de
alcançarem bons resultados na proteção da Unidade de Conservação e na construção
de práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável.

resultados das entrevistas a moradores das adjacências do parque natural municipal Francisco Affonso de mello indicando certo grau de isolamento uma vez que a principal fonte de
informação é imprensa televisiva, que tem caráter unidirecional e a veiculação de informações
nem sempre é voltada para as reais necessidades e objetivos de uma Zona de Amortecimento.

Persistem dúvidas e desconhecimentos entre os moradores sobre as responsabilidades e gestão da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. Para 63,3% dos moradores a responsabilidade de gestão
é da Prefeitura, 31,7% indicaram a Universidade, que somam 95% das indicações,
enquanto referências à ONGs, IBAMA ou Não Sabem somam 5%. As indicações
à Prefeitura estão relacionadas a questões de ordem legal como documentações e
impostos ou mesmo no atendimento a serviços urbanos. As referências creditadas
à Universidade provavelmente se devem a constante presença de pesquisadores,
professores e alunos da área da Biologia, envolvidos em projetos de pesquisas am-
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bientais e conservação, a proximidade e aos relacionamentos positivos construídos
com os moradores. Essas indicações revelam também a confiabilidade, respeito
e confiança as pesquisas voltadas para a preservação e manutenção da Zona de
Amortecimento e do Parque.
Por outro lado, esses desconhecimentos e dúvidas sobre os objetivos da Zona
de Amortecimento e do Parque e sobre as responsabilidades de gestão devem provocar inseguranças e confusões entre os moradores como, por exemplo, a quem
recorrer em busca de orientações ou mesmo para soluções de questões emergências
e de crucial significado e importância para os moradores e para as questões de preservação. Notadamente urge ações de comunicação social fidedigna para sanar tais
dúvidas e evitar o alienamento dos moradores.

A maioria das pessoas (63,3 %) que vive na Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco Affonso de mello indicou a prefeitura municipal como responsável pelo gerenciamento da unidade de Conservação.

A inclusão social tem caráter de participação proativa que permite o desenvolvimento de capacidade local e a autoconfiança. A interatividade das redes de comunicação pode conduzir as pessoas às aprendizagens sociais, aquisição de conhecimentos para analisar e desenvolver planos e propostas de ações, tomar iniciativas
pró-ambiente, mobilizar e reforçar grupos locais e instituições.
Os conhecimentos sobre a Zona de Amortecimento e as ações positivas para
a conservação da biodiversidade não surgem da passividade, mas da capacidade
das comunidades aprenderem sobre a complexidade ecológica na interação com
seus ecossistemas.
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PARQUE NATURAl MUNICIPAl
frAncisco Affonso de mello
como unidAde de conservAção
Camila Raquel da Silva Oliveira
Moacir Wuo
Renata Jimenez de Almeida-Scabbia
Ricardo Sartorello
Maria Santina de Castro Morini

A preocupação humana com a conservação ambiental não é um processo recente,
pois há mais de um século existem discussões sobre a ordenação do território mundial em relação ao estabelecimento de áreas protegidas. O principal instrumento
para a conservação do meio ambiente é definir e delimitar áreas de proteção, que
no Brasil são denominadas de Unidades de Conservação.
Primeiramente esse processo teve como objetivo resguardar áreas que garantissem a disponibilidade ao uso dos recursos naturais. Outros objetivos foram
acrescentados, como a representação de uma parcela das paisagens naturais e o desenvolvimento do manejo sustentável, ou seja, a conservação dos recursos naturais
por meio de ações com participação social.
Na década de 1980, Mogi das Cruzes, uma cidade situada na Região Metropolitana da cidade de São Paulo, marcou o cenário ambientalista em busca da proteção
da Serra do Itapeti. Foi um período de muitas alterações políticas no âmbito nacional em relação ao meio ambiente. Em Mogi das Cruzes as discussões foram calorosas visando à conservação dos recursos naturais e, consequentemente, a melhoria
na qualidade de vida com a preservação da Serra do Itapeti.
Em 1982, o Movimento Mogiano Ecológico Livre (MEL) foi fundamental para
fomentar discussões entre comunidade civil, órgãos ambientais e Prefeitura Muni132
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cipal, com o objetivo de transformar onde hoje se situa o Parque Natural Municipal
Francisco Affonso de Mello, conhecido como Chiquinho Veríssimo, em uma área
protegida. Em 1985, a Serra do Itapeti foi considerada área de proteção ambiental,
em conformidade com a Lei Estadual nº 4.529 de 18 de janeiro.
Discussões sobre a preservação da vegetação nativa do município de Mogi das
Cruzes e o intenso uso do Parque Natural pela população, como entretenimento
entre 1971 a 1986, foram fatos fundamentais para ações preventivas, via políticas
públicas – como o Decreto Municipal nº 1.510 de 12 de março de 1987 que formou
um grupo de trabalho com pesquisadores e técnicos da própria Prefeitura para que
realizasse estudos preliminares visando elaborar diretrizes para a concretização de
um plano de manejo para o Parque Municipal. Em 1988, para elaboração desse plano, foi criada a Lei Municipal nº 3.386 de 26 de dezembro autorizando o executivo
a firmar convênio com as Universidades de Mogi das Cruzes (UMC) e Braz Cubas
(UBC). Em 1989, o Parque foi vinculado à Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente, Indústria e Comércio e o CEMASI, Centro de Monitoramento
Ambiental da Serra do Itapety, foi criado por estas universidades. Durante, aproximadamente, 20 anos, pesquisas científicas e atividades de educação ambiental
foram realizadas pelo CEMASI para a proteção da Serra do Itapeti, especialmente
do Parque Natural Municipal. O primeiro plano de manejo desta Unidade de Conservação foi elaborado em 1995.
Entre 1999 e 2003, a Serra do Itapeti esteve inclusa na pesquisa socioambiental
realizada pela Escola Superior de Agronomia “Luiz de Queiróz” da Universidade de
São Paulo, a ESALQ-USP. O resultado foi a construção da Agenda 21 para a Serra
do Itapeti e a criação da Rede Socioambiental do Alto Tietê. Atualmente na Serra
do Itapeti existem quatro Unidades de Conservação:
•

•

Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello ou ‘Chiquinho Veríssimo’ – (Lei Municipal n0 1.955, de 26 de novembro de 1970; alterado
pela Lei Municipal n0 6.220, de 20 de dezembro de 2008) – Unidade de
Conservação com 352,3 ha de excepcional valor para a conservação da biodiversidade da Serra do Itapeti.
Reserva Legal da Pedreira Itapeti, definida no Termo de Responsabilidade
de Preservação de Reserva Legal n0 005, de 23 de maio de 2006, com área
com 104,19 ha; possui vegetação de Floresta Ombrófila Densa em estágio
inicial e médio de regeneração, capoeira aberta e talhões de eucalipto. Essa
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•

•

diversidade de hábitats abriga uma fauna característica e de extrema importância na regeneração da floresta.
Estação Ecológica de Itapeti – Unidade de Conservação sem plano de manejo.
Possui 89,7 ha de Floresta Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração. O acesso é restrito a pesquisadores, a técnicos da Secretaria Estadual do
Meio Ambiente, assim como a estudantes para fins de educação ambiental.
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Botujuru – Serra do
Itapeti. É uma Unidade de Conservação, reconhecida oficialmente pela
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) por meio da
Resolução nº 78 de 30 de setembro de 2014 e, no dia 4 de novembro de
2015, teve seu plano de manejo aprovado junto à Fundação Florestal/SMA,
pela portaria FF/DE nº 184/2015. Possui 437 ha de área florestal, em que
podem ser encontrados remanescentes de Floresta Ombrófila Densa em
estágio inicial e médio de regeneração e plantios abandonados a mais de
duas décadas de Pinus sp. e Eucalyptus sp., o que possibilitou o início da
regeneração da floresta nativa.

Especialmente o Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello –
“Chiquinho Veríssimo”, é igualmente importante tanto para a cidade de Mogi das
Cruzes quanto para a Região Metropolitana da cidade de São Paulo porque faz
parte da maior porção de Floresta Atlântica próxima a essa metrópole. Seu nome é
homenagem a um dos primeiros donos das terras que atualmente inclui a região do
Parque e também por ser um jornalista defensor da causa ambiental.
A origem do Parque é devido às medidas tomadas no início do século XX
pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes para resolver o problema crônico do
abastecimento de água da cidade. A água era proveniente de córregos e nascentes
que abasteciam chafarizes localizados em vários pontos da cidade, mas não
atendiam às necessidades da população.
Na época, a solução encontrada foi fazer um sistema de captação de água oriunda da Serra do Itapeti, onde existia em grande volume e de ótima qualidade. Entre
as décadas de 1930 e 1940 alguns imóveis foram desapropriados para a constituição
deste sistema, fator que é considerado o princípio da constituição do Parque Natural Municipal. Nessas décadas, o objetivo central da ação pública era promover
a proteção dos mananciais e essa prática foi muito promissora, e permitiu o abastecimento da cidade até meados de 1951. Mas, o tratamento era feito apenas pela
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decantação natural da água, o que era insuficiente para “filtrar” e separar folhas e
impurezas que eram advindas daquela paisagem. O serviço de abastecimento tornou-se insuficiente somente com essa fonte de recursos hídricos sendo necessária
a inauguração de um sistema de abastecimento de água mais complexo, a partir de
reservatórios construídos na cidade com água devidamente filtrada e tratada.
Hoje os estudos mostram que o Parque Natural Municipal, com uma área
de 352,3 ha, abriga uma biodiversidade muito rica e especial, e mesmo que citemos números não temos como calcular os serviços ambientais que as 32 espécies
de anfíbios, 185 de aves, 24 de mamíferos, 245 de borboletas, 165 de formigas, 83 de
aranhas, 122 de plantas com ﬂores e frutos, 67 de orquídeas, 87 de pteridóﬁtas, 216
de brióﬁtas e 38 de fungos zoospóricos, proporcionam ao meio ambiente e ao ser
humano. Devem ser incorporados a essa lista vários gêneros de microrganismos,
muitos deles ainda desconhecidos, que compõem a microbiota e habitam o interior de plantas e que possuem capacidade de produzir compostos de interesse econômico. Além de espécies ameaçadas de extinção, em perigo e aquelas que ainda
nem foram descritas pelos taxonomistas.

O palmito juçara - Euterpe edulis - considerado como ameaçado de extinção pela segunda
revisão da lista oficial das espécies da flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo,
publicada em 2016.
(Foto: Eliza Carneiro)
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O sagui-da-serra-escuro – Callithrix aurita – espécie endêmica da mata Atlântica categorizada
como em perigo de extinção. A espécie está sofrendo uma drástica redução populacional devido à perda e fragmentação de habitat, além da competição e hibridação com espécies invasoras.
(Foto: Anderson pagoto)

Atualmente a gestão do Parque Natural Municipal tem como norte o plano de
manejo de 2012. Mas, considerando o disposto no Decreto nº 4.340 de 22 de agosto
de 2002, que regulamenta artigos da Lei no 9.985 de 18 de julho de 2000 (SNUC), e
mais recentemente a Instrução Normativa nº 31 de 17 de janeiro de 2013 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que estabelece as diretrizes
e prazos de avaliação e revisão dos planos de manejo das Unidades de Conservação,
o documento técnico de gestão do Parque Natural Municipal precisa ser atualizado. A análise da efetividade da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello deve ser avaliada e sua área redesenhada para que
sua função, conforme descrito no SNUC, seja efetiva.
O SNUC não prevê nenhuma penalidade em relação a não atualização do
plano de manejo, mas os danos e prejuízos ambientais ao Parque Natural Municipal poderão ser incalculáveis e provavelmente irreversíveis. A não atualização
do plano de manejo, que é o instrumento norteador para uma gestão eficaz, torna
as ações necessárias para a conservação e preservação da biodiversidade, que é a
função da Unidade de Conservação, desfalcadas. O ganho destas ações é a manutenção de uma área de floresta que fornece a regulação do clima; polinização de
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diversas plantas, entre elas o cambuci; filtro de poluentes; percolação de água no
solo, o que mantém os lençóis freáticos; dispersão de sementes, formação do solo;
ciclo de nutrientes; controle de erosão e regulação de enfermidades, dentre outros.
A preservação dos ecossistemas, e por consequências de seus serviços ambientais,
é fundamental para a existência humana.

(Fotos Saguis: Anderson pagoto. demais fotos: Eliza Carneiro)
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DIFERENTES OlHARES
soBre A conservAção de
AmBientes nAturAis
Maria de Fátima de Oliveira
Rita de Cássia Prando
“Tudo o que acontece à Terra, acontece aos filhos da Terra. O homem não teceu a
teia da vida, é meramente um fio dela. O que quer que faça à teia, fará a si mesmo”
(CHEFE SEATTLE, 1854)

A ocupação dos ambientes naturais pelo homem é um fato que traz consequências
indesejáveis, pois modifica drasticamente os habitats. Geralmente, o crescimento
populacional é desordenado, com centros urbanos superlotados que se expandem
em direção aos remanescentes naturais que, muitas vezes, é uma Unidade de Conservação. Dentre todas as consequências possíveis, a mais danosa é a degradação
ambiental, que é inevitável devido ao modelo econômico adotado pela sociedade
brasileira, que busca o máximo de desenvolvimento em detrimento da manutenção
dos recursos naturais.
O progresso econômico é de grande importância para o desenvolvimento das
sociedades. Entretanto, conceber a economia segundo indicadores que levem
em conta todas as dimensões sociais e ecológicas da atividade econômica, valorizando aquelas que são úteis à família, à comunidade e ao meio ambiente,
não interessa à concepção econômica atual. Essa despreocupação com as questões ambientais na busca pela agregação de riquezas resulta em consequências
severas não apenas para a biota, mas também para o próprio homem.
(ROCHA, 2017)
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A Serra do Itapeti é um exemplo de ambiente natural ameaçado, pois este maciço entre as Serras da Mantiqueira e do Mar possui um conjunto ímpar de representantes da biodiversidade paulista e encontra-se em zona limítrofe com a área
urbana do município de Mogi das Cruzes (SP). Assim, este remanescente de Mata
Atlântica sofre inúmeros vetores de pressão, como a ocupação humana, a degradação ambiental e a exploração mineral. Em toda sua extensão encontramos quatro
Unidades de Conservação: uma estadual (Estação Ecológica de Itapeti), uma municipal (Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello) e duas particulares
(Reserva Particular do Patrimônio e uma Reserva Legal), que resguardam parte da
riqueza do local. Entretanto, se um modelo diferenciado de ocupação e utilização
da área em suas adjacências não for adotado em um futuro próximo, certamente o
papel destas unidades estará ameaçado.
Uma das ferramentas existentes para conter a expansão urbana e sua pressão
sobre as Unidades de Conservação é a chamada Zona de Amortecimento (SNUC,
2000), onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas,
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Mas, é fundamental que sejam instituídos instrumentos tanto de planejamento quanto de gestão
da Zona de Amortecimento para que o desenvolvimento econômico ocorra, porém,
sem desvincula-lo do objetivo maior que é a proteção da Unidade de Conservação e
a minimização dos indesejáveis efeitos de borda que podem atingir a Unidade.
O desenvolvimento de atividades que tenham como objetivos a sensibilização sobre o meio ambiente, além do compartilhamento da responsabilidade em
relação à redução de impactos e manutenção dos recursos naturais, são fundamentais para a proteção das Unidades de Conservação. Assim, um importante
componente de um plano de gestão é o desenvolvimento de um programa de educação ambiental visando o relacionamento com a comunidade. Esta ferramenta é
capaz de fazer a diferença na forma de como os moradores das comunidades do
entorno enxergam e se relacionam com a Unidade de Conservação. Para tanto
é necessário que as atividades direcionadas a este público sejam sistemáticas e
permanentes, pois a comunidade é dinâmica. Portanto, é imprescindível que haja
reciclagem periódica de temas relacionados à conservação e abordagem contínua
a novos moradores, especialmente no caso das comunidades do entorno do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello que cresceram cerca de 70%
nos últimos 5 anos.
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Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
(BRASIL, 1999)

O projeto “Caminhos do Itapeti” foi um instrumento que proporcionou o encontro de representantes de vários segmentos da sociedade, com destaque para comunidade acadêmica, poder público, organizações não governamentais, com o objetivo de entender a percepção ambiental dos moradores nas adjacências da maior
Unidade de Conservação da Serra do Itapeti com vegetação natural, que é o Parque
Natural Municipal Francisco Affonso de Mello. Além disso, o projeto também procurou registrar o nível de envolvimento dos moradores com o meio ambiente. Este
conhecimento é de extrema importância na criação de conexões entre diferentes
grupos que possam contribuir para a melhoria da qualidade ambiental na Serra do
Itapeti e, consequentemente, no interior da Unidade de Conservação.
De acordo com Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação e Cultura (UNESCO), define-se percepção ambiental como “a maneira pela qual o homem sente e compreende o meio ambiente, em que se é possível interpretar o mundo”. Se considerarmos os vários níveis de percepção ambiental, é possível entender
que os diferentes grupos sociais possuem experiências particulares pela influência
de elementos como cultura, faixa etária e nível socioeconômico e que revelam as
percepções de diversas formas. Dentro de uma comunidade, cada indivíduo enxerga e interpreta o meio ambiente de acordo com o seu olhar, suas experiências bem
como suas expectativas e ansiedades. Se as áreas protegidas gerarem alguma forma
de vínculo com a população, poderá surgir o sentido de patrimônio comum.
Art. 20 – A política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à produção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios (....)
X – educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente.
(BRASIL, 1981)
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(Foto: ricardo Sartorello)

Encontros foram organizados pela equipe técnica do projeto, possibilitando a troca de ideias
e informações entre os moradores da Zona de Amortecimento do parque natural municipal
Francisco Affonso de mello.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Encontros ricos em conteúdos traduziram os dados coletados pela equipe técnica do projeto
em diferentes locais da Zona de Amortecimento, em informações até então desconhecidas
pelos moradores.
(Foto: Eliza Carneiro)

Explanação dos resultados do projeto “Caminhos do Itapeti” para a comunidade de moradores da Zona de Amortecimento.
(Foto: Eliza Carneiro)
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Os moradores mostraram durante os encontros que as iniciativas desenvolvidas por eles, mesmo que simples, trilham os caminhos da conservação e da proteção ao ambiente natural. A
educação ambiental foi abordada como mecanismo para explicar a relação do homem com a
natureza de forma a valorizar/incrementar hábitos de cidadania.
(Foto: Eliza Carneiro)

Oficina desenvolvida pela equipe de educadores ambientais do Suinã Instituto Socioambiental com os moradores da Zona de Amortecimento do parque natural municipal Francisco Affonso de mello, visando resgatar o sentimento de pertencimento à área.
(Foto: Eliza Carneiro)
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álamo José Santos – Sebrae, unidade de mogi das Cruzes – palestra para os moradores da
Zona de Amortecimento sobre “Sensibilização para o Associativismo”.
(Foto: Eliza Carneiro)

hamilton trajano - Instituto Auá (http://institutoaua.org.br/) – expondo para os moradores da
Zona de Amortecimento sobre como empreender a partir da biodiversidade, especialmente
com o uso de cambuci. A palestra teve como objetivo apropriar os moradores locais deste
conhecimento para utilizá-lo como alicerce na construção de uma existência mais sustentável
junto à Zona de Amortecimento.
(Foto: Eliza Carneiro)
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nadja Soares – Ong BIOBrAS – expondo para os moradores da Zona de Amortecimento a
importância da formação de uma associação.
(Foto: Eliza Carneiro)

Exposição dos trabalhos para a sociedade civil durante a Semana do meio Ambiente, em junho de 2017, na cidade de mogi das Cruzes.
(Foto: Acervo do projeto)

146

SEXTO CAMINHO: ENCONTRO

Exposição do projeto “Caminhos do Itapeti” para a comunidade acadêmica, na universidade
de mogi das Cruzes.
(Foto: Acervo do projeto)
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