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“It [acknowledging an environmental identity] removes us 

from the center; the value of things is not based only on their 

value to us. It limits our control; we have to love what we get 

rather than create what we want. It forces us to really 

recognize and value difference rather than ignoring it (…). 

To give a twist to a phrase from the women’s movement, an 

environmental identity is what we need in order to recognize 

that the personal is political and vice versa: that our 

immediate local actions can have global consequences, and 

that remote environmental threats are personally significant”. 

Clayton, 2013, pg. 45-65  



 
 

 
 

RESUMO 

Ferreira, B. L. (2022). A dimensão humana na conservação ambiental: uma análise 

multidimensional da relação entre parques estaduais e comunidades próximas (Dissertação de 

Mestrado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto. 

  

A criação de áreas protegidas é uma estratégia para conservação ambiental utilizada no mundo 

todo. Porém, desde sua concepção foi marcada por conflitos e injustiças sociais derivados de 

uma visão de conservação segregada das dimensões humanas. No Brasil, os parques são um 

exemplo de área protegida no qual essa segregação é evidente. Por um lado, não é permitido o 

uso direto de recursos naturais, por outro, são permitidos o uso público e a educação ambiental. 

Essa dinâmica de proibições e possibilidades deve ser considerada, pois as experiências 

atreladas a estas áreas podem representar a forma como vemos e nos relacionamos com a 

natureza. Nesse cenário, investiguei as relações entre a gestão de áreas protegidas e as 

comunidades em seu entorno utilizando referenciais teóricos vinculados à psicologia e à 

governança. Para isso, utilizei metodologias de coleta de dados baseadas em entrevistas 

semiestruturadas com 26 gestores de parques estaduais, questionários (direcionados aos 

gestores e a uma comunidade próxima ao Parque Aguapeí) e análises documentais de 

legislações e portarias. Analisei a composição dos conselhos e a percepção dos gestores sobre 

estes espaços de participação social, destacando seus principais desafios (como falta de 

capacitação e motivação de conselheiros) e vantagens (como apoio à gestão). Ainda, a relação 

entre a gestão do parque e as comunidades foi analisada sob a perspectiva dos gestores. Para a 

maioria deles (84,62%), a relação, no geral, é positiva, mas há desafios relacionados à 

comunicação com o entorno, ocupação irregular, turismo e uso público desordenado, a caça e 

a extração vegetal. A irregularidade fundiária também foi mencionada e foi fator 

recorrentemente citado neste trabalho como um empecilho à boa relação com as comunidades. 

Benefícios da relação parque-comunidades também foram citados, como parcerias e os serviços 

ecossistêmicos. A comunidade próxima ao Parque Aguapeí possui atitudes positivas em relação 

ao parque, porém não há envolvimento dos comunitários na gestão do parque. Ademais, foram 

identificados elementos importantes para a relação parque-comunidades, como: a diversidade 

e quantidade de comunidades na região; o histórico, localização e características físicas do 

parque; a existência e atualização do plano de manejo; existência, composição e funcionamento 

do conselho consultivo; o tamanho da equipe para gestão do parque; a disponibilidade de 

recursos; expectativas da gestão para participação das comunidades em atividades e gestão; 



 
 

 
 

características das comunidades na região (perfil socioeconômico, cultura, dependência da 

comunidade com o parque, organização comunitária, conhecimento e a percepção das pessoas 

sobre o parque e o sentimento de pertencimento das pessoas da comunidade com o parque e 

região); além de elementos relacionados a comunicação entre as partes e aos benefícios e 

problemas percebidos (tanto pela equipe gestora, quanto pelo entorno). Ao longo de toda 

dissertação pontuei discussões pertinentes e recomendações baseadas nos resultados obtidos, 

dentre eles: a necessidade de pautar as práticas da gestão nos princípios de boa governança e a 

necessidade, não só de reduzir barreiras a boa relação, mas também de ressaltar os benefícios 

advindos da relação e da existência do parque.  

 

Palavras-chave:  Conservação Biológica; Gestão Ambiental; Unidade de Conservação; 

Percepção Ambiental; Governança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Ferreira, B. L. (2022). Human dimensions in environmental conservation: a multidimensional 

analysis to Park and Local Communities’ relationship (Masters Thesis). Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

Protected Areas' establishment is an environmental conservation strategy used worldwide. 

However, there are conflicts and social injustices linked to their creation, generally linked to a 

conservation perspective dissociated from human dimensions. Parks in Brazil are protected 

areas in which this dissociation is evident. Direct natural resources' use by neighboring 

communities is not permitted. However, educational programs, tourism and recreational use are 

allowed. The dynamics between park's restrictions, benefits and communities should be 

considered since protected areas can represent how people perceive nature. Thus, we aim to 

investigate the relationship between parks management and local communities using an 

interdisciplinary perspective. We conducted interviews with the 26 park managers, surveys 

(with a local community near Aguapei Park and with the parks' manager) and legal documents 

analysis to collect data. We analyzed park councils and their managers' perceptions about them 

as a place for social participation, highlighting their main challenges (such as counselors' lack 

of motivation and empowerment) and advantages (like the support to park management). The 

relationship between parks and communities was analyzed from the managers' perspective. 

Most of them (84,62%) rated the relationship as positive. However, challenges were mentioned, 

such as communication with local actors, irregular occupation, disordered tourism and public 

use, hunting and plant extraction. Land tenure irregularity was a recurrent challenge to a good 

relationship between locals and the park. The main benefits cited were establishing partnership 

and ecosystem service (also recognized by the local communities near Aguapei Park). The 

survey with Aguapei Park's community indicated that residents have positive attitudes towards 

the park. However, they are not involved in its management. We also identified essential 

elements to people parks relationship, including local communities’ diversity; park's history, 

location and physical characteristics; the existence of a management plan; management 

council's function and composition; management team; resources availability; management and 

communities’ expectations and characteristics; elements related to communication between the 

different actors and their perceived benefits and problems. This thesis highlighted main 

discussions and recommendations based on our results, such as the need for practical 

governance principles as guidance for parks-people relationships actions. The focus of 



 
 

 
 

interventions is not only on problems mitigation but also on highlighting the benefits of the 

park's existence.  

 

Keywords: Environmental Conservation; Environmental Management; Protected Areas; 

Environmental Perception; Governance.   
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APRESENTAÇÃO 

Esse trabalho começou a partir de um anseio em entender como as pessoas se relacionam 

com a natureza e como seria possível mobilizá-las a se preocuparem e agirem em prol da 

conservação ambiental e sustentabilidade. Sua proposta original era analisar se a existência de 

áreas naturais locais seria um componente que influenciava a percepção e os comportamentos 

das pessoas em relação à conservação. Porém, o amadurecimento da ideia levou a reflexão de 

que seria necessário investigar também, a relação e a percepção das pessoas sobre essas áreas. 

Assim, a princípio, faría estudos de caso em dois parques na região de Ribeirão Preto e 

aplicaríamos questionários aos residentes dos municípios próximos. A pandemia de COVID-

19 e o início das restrições sanitárias e sociais, me fez repensar esta abordagem e buscar outras 

alternativas de coleta de dados. Foi assim que cheguei à proposta apresentada nesta dissertação. 

Expandi a abrangência do estudo para todos os parques no estado de São Paulo e decidi aguardar 

o desenvolvimento da pandemia para determinar se seria possível a aplicação de questionários 

com as populações locais.  

As relações dos parques com a região em que estão localizados podem acontecer de 

diversas formas. Assim, antes de mais nada foi necessário identificar o que está estabelecido 

em documentos oficiais e reguladores desse tipo de área protegida, além da revisão da literatura 

da área. Cheguei então a dois eixos centrais de discussões, um vinculado a psicologia ambiental 

e social fortemente atrelado, nos casos de estudos para áreas protegidas, as atitudes e 

identificação de benefícios e problemas, e um eixo mais próximo da gestão das áreas protegidas 

e seus mecanismos de governança. Foi a partir desses elementos que dividimos esta dissertação.  

No primeiro capítulo, apresentei a justificativa e o referencial teórico da dissertação. 

Além disso, especifiquei nos resultados alguns elementos gerais de contextualização sobre os 

gestores entrevistados e parques estudados, assim como o delineamento geral dos resultados e 

objetivos específicos.  

No segundo capítulo, estão dispostos os resultados da análise documental realizada a 

partir da leitura de leis e decretos pertinentes aos parques. Nele, identifiquei elementos 

presentes nestes documentos que são referentes à relação parque-sociedade.  

No capítulo seguinte estudei um espaço de participação social essencial para gestão de 

Unidades de Conservação, os conselhos. Esse capítulo mescla a análise documental de portarias 

de nomeação de conselheiros e as percepções dos gestores sobre o conselho obtidas a partir de 

entrevistas.  



 
 

 
 

O quarto, quinto e sexto capítulos são todos baseados em dados obtidos através das 

entrevistas com gestores. São respectivamente, sobre: a relação, benefícios e problemas entre a 

gestão do parque e as comunidades do entorno; a categoria de manejo do parque e a definição 

de participação, envolvimento e engajamento no contexto do parque.  

No capítulo 7 apresentei os dados obtidos a partir da aplicação de um questionário em 

uma comunidade próxima ao Parque Aguapeí. Os resultados discorrem sobre as atitudes e 

percepções dos comunitários sobre o parque e sobre as áreas protegidas.   

Por fim, o último capítulo sistematiza os elementos pertinentes à relação parque-

comunidades que emergiram a partir dos resultados nos capítulos anteriores. É nesse capítulo 

que delineamos as principais conclusões, sugestões e considerações finais. O resumo gráfico 

(Figura 1) delineia os principais pontos nesta dissertação.  

Figura 1. Resumo gráfico da dissertação de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

1. CAPÍTULO 1 - Contextualização Geral Pág. 15 

1.1. Introdução Pág. 15  

1.2.  Referencial Teórico Pág.16  

1.3. Objetivo  Pág. 20 

1.4. Metodologia  Pág. 21 

1.5. Resultados Pág. 27 

2. CAPÍTULO 2 - A dimensão social no aparato legal de regulamentação dos 

parques 

Pág. 31 

2.1. Introdução Pág. 31 

2.2. Metodologia  Pág. 34 

2.3. Resultados Pág. 36 

2.4. Discussão Pág. 43 

2.5. Considerações Finais Pág. 49 

3. CAPÍTULO 3 - Os conselhos consultivos dos parques estaduais de São 

Paulo e sua efetividade como espaço de participação social 

Pág. 51  

3.1. Introdução Pág. 51  

3.2. Metodologia  Pág. 52  

3.3. Resultados Pág. 53 

3.4. Discussão Pág. 59 

3.5. Considerações Finais Pág. 69  

4. CAPÍTULO 4 - Benefícios e barreiras à relação entre parques estaduais e 

comunidades locais 

Pág. 71 

4.1. Introdução Pág. 71 

4.2. Metodologia  Pág. 72 

4.3. Resultados Pág. 72 

4.4. Discussão Pág. 83 

4.5. Considerações Finais Pág. 89 

5. CAPÍTULO 5 - Proteção integral em parques: o que estamos protegendo? Pág. 90 



 
 

 
 

5.1. Introdução Pág. 90 

5.2. Metodologia  Pág. 91 

5.3. Resultados e Discussão Pág. 92 

5.4. Considerações Finais Pág. 94 

6. CAPÍTULO 6 - O que a gestão do parque espera de mim? A percepção de 

gestores sobre o que significa o envolvimento das comunidades do entorno com 

o parque 

Pág. 95 

6.1. Introdução Pág. 95 

6.2. Metodologia  Pág. 96 

6.3. Resultados Pág. 98 

6.4. Discussão Pág. 102 

6.5. Considerações Finais Pág. 106 

7. CAPÍTULO 7 - Percepções de comunidades sobre áreas protegidas: Estudo 

de caso no Parque Estadual Aguapeí 

Pág. 107 

7.1. Introdução Pág. 107 

7.2. Metodologia  Pág. 108 

7.3. Resultados Pág. 111 

7.4. Discussão Pág.117  

7.5. Considerações Finais Pág. 121 

8. CAPÍTULO 8 - Conclusões e Considerações Finais Pág. 123 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Pág.129 

APÊNDICES Pág. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 
 

1 CAPÍTULO 1 - Contextualização Geral 

1.1. Introdução 

A exploração ambiental desenfreada tem colocado em risco não só a biodiversidade, 

mas o próprio modo de vida e a saúde humana (Pörtner et al., 2022). Essa exploração aliada a 

projeção de que em 2050 seremos 9,5 bilhões de pessoas no mundo (ONU, 2019) implica na 

reconsideração de nossos padrões de vida e comportamentos (Schultz, 2011). Porém, conhecer 

nosso impacto no ambiente e suas consequências não necessariamente promove 

comportamentos mais sustentáveis (Schultz, 2011). 

Nesse cenário, fica evidente a necessidade da incorporação de outras áreas do 

conhecimento para planejamento e estudo sobre conservação ambiental. Uma visão mais 

dinâmica e multidimensional fortalece uma ciência da conservação da natureza que abarca a 

dimensão humana e suas implicações (Clayton & Myers, 2010; Kareiva & Marvier, 2012; 

Büscher & Fletcher, 2019) e que auxilia de forma mais efetiva na busca por soluções ou por 

mitigação de problemas ambientais. 

A abordagem da psicologia da conservação1, por exemplo, pode auxiliar a entender a 

relação humano-natureza (Clayton & Brook, 2005) e a partir disso promover comportamentos 

em prol da sustentabilidade (Mckenzies-Mohr & Schultz, 2014). A incorporação da justiça 

ambiental permite avaliar caminhos para conservação que considerem a repartição de 

benefícios e impactos negativos, além da participação e reconhecimento de diferentes atores 

(Massarella, Sallu & Ensor, 2020). 

As áreas protegidas (APs), cuja implementação é estratégia utilizada no mundo todo 

para conservação ambiental (Bensusan, 2006), são um modelo exemplar desse processo de 

incorporação de conhecimentos diferentes e da dimensão humana, um processo histórico que 

acontece em múltiplas escalas, geográficas e institucionais (Bensusan, 2006; Drummond, 

2010). A criação e implementação dessas áreas, assim como a conservação ambiental (Mace, 

2014), passou de uma visão que segrega humanos do restante da natureza, a uma visão mais 

inclusiva de sistemas socioecológicos (Bensusan, 2006); de uma política de comando e controle 

à gestão através de parcerias e colaborações (Dovers, Feary, Martin, McMillan, Morgan & 

Tollefson, 2015; Lockwood, 2010). 

                                                 
1 Conservation Psychology, em inglês, é o termo adotado à uma área da Psicologia que estuda o comportamento 

humano de forma a entender porque as pessoas agem a favor ou contra a natureza, com o objetivo de promover 

práticas ambientais sustentáveis (Clayton e Brook, 2005). 
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As APs podem representar como as pessoas veem e experimentam a natureza (West, 

Igoe & Brockington, 2006) e assim, influenciar na percepção da sociedade sobre as questões 

ambientais. Nesse sentido, é essencial que sejam estudadas as relações entre as APs e as 

comunidades locais (Ferreira & Freire, 2009; Rossi, Pickering, & Byrne, 2016; Cabral, 

Venticinque & Rosas, 2014), principalmente quando consideramos que essa interação é 

importante para a efetividade (Eklund & Cabeza, 2017; Irving & Matos, 2006) e o 

desenvolvimento de ações para esse fim (Ryan & Deci, 2000). 

Neste trabalho, buscamos investigar as relações entre a gestão de áreas protegidas e as 

comunidades em seu entorno utilizando referenciais teóricos vinculados à psicologia e à 

governança. Entendemos por comunidades, um grupo de pessoas que vivem em uma área em 

comum (um bairro, uma vila). Adotamos o termo de forma ampla, já que ele envolve um cenário 

complexo no qual as comunidades não são estáticas e nem sempre coesas e isoladas (Berkes, 

2004). Fizemos um estudo que se inicia com pesquisas exploratórias e diagnósticas visando o 

embasamento de propostas que possam contribuir para a boa relação das pessoas com as APs 

e, consequentemente, com as questões ambientais e a sustentabilidade.  

1.2. Referencial Teórico 

1.2.1 Teoria do Comportamento Planejado, atitudes, percepções e identidade ambiental  

A Teoria do Comportamento Planejado (TCP) é uma extensão da Teoria da Ação 

Racionalizada (Ajzen, 2012). Ambas se baseiam na premissa de que as pessoas avaliam as 

implicações de seus comportamentos antes de agir e, dessa forma, fazem decisões de forma 

racional (St John, Edwards-Jones & Jones, 2010). Na TCP, há três elementos principais que 

influenciam o comportamento: (1) a atitude da pessoa em relação ao comportamento e suas 

consequências; (2) as normas subjetivas da comunidade; (3) a percepção do controle sobre o 

comportamento, uma combinação do fator de ter os meios que facilitariam a execução do 

comportamento e a sua percepção sobre o quanto estes meios de fato facilitariam este 

comportamento (St John, Edwards-Jones & Jones, 2010). Os três elementos podem ser 

influenciados por fatores sociais, demográficos e relacionados a valores da comunidade (Steg, 

Van Den Berg & Groot, 2013). 

A TCP nos fornece uma visão geral de fatores que podem levar a determinadas intenções 

de comportamento (Ajzen, 2014). Essa teoria foi o ponto de partida para a seleção das atitudes 

como uma das variáveis investigadas nas entrevistas e questionários. As atitudes das pessoas 

em relação às áreas protegidas têm sido investigadas em diferentes países como Nepal 
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(Allendorf, 2007), Tanzânia (Newmark et al., 1993), Equador (Fiallo & Jacobson, 1995) e 

Brasil (Bragagnolo, Gamarra, Malhado & Ladle, 2015), a partir de perguntas às comunidades 

sobre benefícios e problemas vinculados às áreas (Allendorf, 2007), como faremos aqui. 

Identificar as atitudes em relação às APs, e suas possíveis causas, pode ser útil para o 

desenvolvimento de intervenções (St John et al., 2010; Bragagnolo et al., 2015).  

No entanto, é preciso reconhecer que nem sempre atitudes gerais, por exemplo atitudes 

positivas em relação a equipe de um parque, impedem que as pessoas adotem comportamentos 

específicos que desrespeitem as regras deste local (St John et al., 2010; Ajzen, Fishbein, 

Lohmann & Albarracín, 2005). Quando se consideram comportamentos agregados ou a atitude 

específica a determinado comportamento, a correlação atitude-comportamento se torna mais 

forte e a atitude um melhor preditor de intenção comportamental (Ajzen et al., 2005). 

As atitudes podem ser positivas ou negativas e direcionadas a um comportamento, no 

caso do TCP, ou a pessoas e objetos. Elas podem ser influenciadas por fatores emocionais ou 

cognitivos, por valores e podem mediar a percepção das pessoas (Rossi et al., 2016). São 

consideradas atitudes ambientais a tendência das pessoas de avaliar o ambiente (construído ou 

natural) de forma positiva ou negativa (McIntyre & Milfont, 2016). As atitudes ambientais 

podem ser descritas como multidimensionais e que respondem, principalmente, a dois fatores: 

desejo de preservação e visão utilitarista da natureza (Milfont & Duckitt, 2010). No desejo de 

preservação, dá-se prioridade à proteção da natureza contra atividades nocivas e alterações 

antrópicas; na visão utilitarista, enxerga-se como direito humano o uso dos recursos e espaços 

naturais (Milfont & Duckitt, 2010). 

Além das atitudes, a percepção dos participantes sobre a relação entre AP e pessoas é 

importante. A definição de percepção perpassa outros conceitos da psicologia e sociologia, 

como o de “representação social''. Nessa representação, o conhecimento que faz parte do 

cotidiano de uma pessoa é elaborado dentro de um contexto social de forma a auxiliar a 

interpretação da realidade (Alexandre, 2004). Os interesses do grupo que forjam estas 

representações são determinantes para esta representação (Alexandre, 2004).   

A percepção, ainda, pode ser vinculada a diferentes definições. A percepção social, por 

exemplo, diz respeito à interpretação que fazemos de outra pessoa para facilitar a interação 

social (Gebara, Andrade, Fita & Raybolt, 2020). Além disso, a percepção pode ser entendida 

como a resposta a um estímulo externo e como o interpretamos de acordo com nossas vivências, 

crenças (Lemberg, 2010 apud Rossi et al., 2015) e atitudes (Rossi et al., 2016).  
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Neste trabalho, a partir desses diferentes conceitos, entendemos que percepção é a 

interpretação de determinada pessoa sobre sua relação com as áreas protegidas (ou no caso dos 

gestores, sobre a relação gestão-comunidades) a partir dos estímulos sociais (cultura, normas), 

atitudes e vivências que possui.   

Ainda, é importante a menção de que as APs podem ser criadas em local no qual já há 

o uso do espaço por comunidades humanas ou, faça parte da paisagem no cotidiano das pessoas 

que ali vivem. Nesse sentido, termos como: apego (emocional) e dependência ao local são 

pertinentes e são relacionados a forma como os indivíduos respondem a características de um 

certo local (Rossi et al., 2016). Por fim, nota-se que o ambiente natural (como a paisagem ou 

uma localização geográfica) pode fazer parte da forma como as pessoas percebem a si mesmas, 

sua identidade (Clayton, 2003). Clayton (2003) descreve essa crença, de que o ambiente é parte 

importante do que a pessoa pensa sobre si, seria definida como identidade ambiental. Essa 

identidade, segundo a autora, pode servir como motivo para afiliação a certos grupos e 

atividades. 

1.2.2 Governança, sistemas socioecológicos complexos e co-gestão adaptativa  

As áreas protegidas para conservação não são ilhas isoladas. Elas estão inseridas em 

arranjos de governança (Eklund & Cabeza, 2017) e são sistemas complexos não só ecológicos, 

mas também, sociais (Plummer & Armitage, 2007; Berkes, 2004).  O conceito de governança 

e de sistemas complexos socioecológicos, então, são chave para compreensão das relações entre 

estas áreas e as comunidades locais. 

Graham, Amos e Plumptre (2003) definem governança como: “as interações entre 

estruturas, processos e tradições que determinam como o poder e a responsabilização são 

exercidos, como decisões são tomadas e como os cidadãos e outras partes interessadas se 

expressam”. A qualidade da governança impacta na gestão e manejo das APs (Lockwood, 2010; 

Macura, Secco & Pullin, 2015; Eklund & Cabeza, 2017). 

Lockwood (2010) propõe sete princípios para uma boa governança em áreas protegidas 

e resultados que podem ser mensurados para avaliar se estes princípios são atendidos. Segundo 

o autor, uma boa governança deve ter: legitimidade, transparência, possibilidade de 

responsabilização (accountability), inclusão, justiça, conectividade e resiliência, que poderiam 

ser exemplificadas por características como: 

- Validade da liderança conferida por lei ou de forma democrática; 

- Liderança reconhecida e aceita pelas partes interessadas; 

- Clareza nas motivações por trás de decisões tomadas; 
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- Disponibilidade de informações; 

- Aceitação da responsabilidade por decisões feitas; 

- Formas de prestação de contas por parte do grupo governante; 

- Oportunidades de todas as partes interessadas participarem do processo decisório; 

- Respeito às diferentes perspectivas; 

- Coordenação efetiva entre níveis distintos da governança nas áreas protegidas; 

- Identificação de possíveis ameaças e oportunidades. 

Dizer que as APs são sistemas complexos, implica em algumas considerações 

essenciais. A primeira delas é que a complexidade não pode ser adequadamente compreendida 

utilizando apenas uma perspectiva e um modelo de análise (Berkes, Folke & Colding, 2003). A 

segunda, diz respeito a características dos sistemas complexos de serem formados por 

subsistemas, geralmente hierárquicos; então é necessário reconhecer suas diferentes escalas 

(Berkes, Folke & Colding, 2003). Por fim, estas diferentes escalas e elementos de um sistema 

complexo podem interagir de forma não linear (Plummer & Armitage, 2007). O sistema tem a 

resiliência como característica emergente, ele se organiza sozinho em diferentes estados de 

equilíbrio de acordo com condições e assim, mantém suas características (Berkes, Folke & 

Colding, 2003). Porém, certas condições ou pressões podem fazer com que ele mude de forma 

imprevisível (Berkes, Folke & Colding, 2003). Há incerteza sobre quando e como essa mudança 

irá acontecer. 

Berkes, Folke e Colding (2003) comentam que a pesquisa qualitativa é importante para 

compreensão de sistemas complexos já que acompanha o princípio da não linearidade. Os 

autores ainda apontam que nesta complexidade, é preciso arranjos de governança e gestão que 

sejam flexíveis e capazes de adaptação (adaptativas) para acompanhar as incertezas do sistema. 

A governança adaptativa, é um processo emergente de um sistema socioecológico 

complexo que envolve “gestão adaptativa” (falaremos dela a seguir; Hasselman, 2016). Esse 

tipo de governança é importante para o engajamento comunitário, já que a flexibilidade 

possibilita o manejo dos dilemas e custos benefícios atrelados a este tipo de engajamento 

(Cavaye, 2004). 

A gestão adaptativa, por sua vez, é definida como processo sistemático que considera a 

incerteza e se baseia na experimentação para descobrir novos conhecimentos; em processos 

participativos para obter diferentes perspectivas e no monitoramento dos resultados e mudanças 

para fazer ajustes na prática (Hasselman, 2016). O foco desse tipo de gestão é o aprender 
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(enquanto indivíduo e instituição) durante o processo (Berkes, 2009; Berkes, Folke & Colding, 

2003). 

Um tipo de gestão adaptativa é a co-gestão adaptativa. Nela, a escala local é considerada 

de forma particular e dá-se ênfase à participação das partes interessadas no processo de tomada 

de decisão e monitoramento (Hasselman, 2016). A co-gestão implica na divisão de poder e 

responsabilidades entre o governo e os interessados locais (Berkes, 2009; Armitage, Berkes & 

Doubleday, 2007). Esse arranjo compartilhado é um processo e não um fim em si mesmo, já 

que a relação entre as partes não é estática (Berkes, 2009); e promove uma governança mais 

equitativa e a democratização (através da inclusão das comunidades locais) do processo de 

tomada de decisão (Armitage et al., 2007). 

1.3. Objetivo 

1.3.1 Geral 

Investigar e caracterizar a relação entre a gestão de um tipo de área protegida, os 

parques estaduais, e as comunidades locais. 

1.3.2 Específicos 

1. Investigar a forma como a sociedade civil e as comunidades locais são contempladas na 

legislação pertinente à Unidades de Conservação e áreas protegidas; 

2. Identificar as considerações e justificativas para criação dos parques estaduais; 

3. Investigar qual a dinâmica e composição dos conselhos consultivos e o envolvimento 

das comunidades locais na gestão dos parques estaduais; 

4. Investigar e descrever as percepções e atitudes dos gestores de parques estaduais do 

estado de São Paulo quanto às comunidades locais e sua relação com elas. 

5. Identificar a percepção que os gestores dos parques têm sobre áreas protegidas e 

adequabilidade da categoria de manejo da área pela qual são responsáveis; 

6. Desenvolver e validar um instrumento para acessar as percepções, atitudes, 

conhecimento e nível de envolvimento das comunidades em relação aos parques, nos 

quais estão próximas; 

7. Identificar o que os conceitos de participação, envolvimento e engajamento significam 

na realidade da gestão de áreas protegidas, em especial parques estaduais. 

8. Aplicar o questionário desenvolvido em comunidade próxima ao Parque Estadual de 

Aguapeí. 
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1.4. Metodologia 

Adotamos um delineamento metodológico misto e transversal. A metodologia visou 

acessar informações pertinentes à relação parque-comunidades, sob a perspectiva dos gestores 

dos parques estaduais (PEs), das comunidades do entorno e de documentos relativos à gestão 

desses espaços. Para isso, foi realizado um estudo do contexto geral dos PEs em São Paulo. 

Adicionalmente, adotamos um estudo de caso sobre a relação da comunidade “Assentamento 

Nova Vila” e o Parque Estadual Aguapeí. A coleta de dados foi feita a partir de análises 

documentais, entrevistas e aplicação de questionários. 

1.4.1 Áreas de estudo 

As áreas de estudo deste trabalho são os parques do estado de São Paulo. Estes parques 

são um tipo de AP regulamentadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 

lei n. 9.985, 2000). Podem ser nacionais, estaduais ou municipais dependendo do órgão 

responsável por sua criação ou gestão (lei n. 9.985, 2000). 

A seleção de apenas um tipo de Unidade de Conservação (UC) visou reduzir a influência 

de fatores relacionados aos diferentes tipos de manejos e restrições impostos a cada tipo de área 

protegida. A escolha pela categoria de parque foi motivada por serem parte do grupo de UCs 

de Proteção Integral, que não permitem o uso direto de recursos (por exemplo: proíbe a pesca, 

caça, extração de recursos madeireiros e florestais) ou residências dentro de sua área. Assim, 

podem impor maiores restrições às comunidades próximas ou que estavam na área antes da 

criação do parque. Porém, os parques são também espaços que permitem o uso público em áreas 

designadas e podem receber milhares de visitantes (Breves, Barbosa, Garda & Souza, 2020). 

Esta dinâmica de proibições e possibilidades os tornam bons modelos para estudo da relação 

que a gestão do parque tem com as pessoas que vivem em seu entorno, ou dentro dele. O 

conhecimento acadêmico sobre estas interações entre sociedade e parque podem auxiliar na 

melhor compreensão de questões socioambientais (Pimentel & Magro, 2012).    

Além disso, a categoria de parque é reconhecida não apenas no SNUC. É uma categoria 

presente na lista de áreas protegidas da União Internacional para Conservação da Natureza 

(IUCN, Categoria II) e já era reconhecida no Brasil antes da legislação de 2000. Estas 

características permitem um certo grau de comparação e paralelos na literatura, considerando 

peculiaridades da categoria em cada local e instrumento normativo. 

Neste trabalho, consideramos apenas os PEs sob a gestão da Fundação Florestal (FF) do 

estado de São Paulo. Assim, nosso universo amostral incluiu um total de 34 parques estaduais. 

Foram enviados e-mails de convite a todos os gestores dos parques. O Parque Estadual Serra 
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do Mar (PESM) é subdividido em onze núcleos administrativos, cada um gerido por um 

responsável. Assim, para este parque, mais de um gestor foi contatado. Foram feitas três 

tentativas de contato e obtidas respostas de 21 gestores de parques e 5 de núcleos do PESM 

para participação na entrevista semiestruturada (Figura 2).  

 
Figura 2. Distribuição e listagem dos parques estaduais que fizeram parte deste trabalho. O mapa foi produzido 

utilizando a ferramenta Google Maps e a legenda e lista de parques adicionada utilizando a plataforma Canva.  

1.4.2 Coleta de dados 

Foram utilizadas três formas de coleta de dados: (1) análise documental; (2) entrevistas 

semiestruturadas e (3) questionários. Adicionalmente, informações gerais sobre os parques e as 

cidades abrangidas foram coletadas nas páginas oficiais  dos órgãos reguladores, a saber: 

Fundação Florestal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sistema Integrado 

de Gestão Ambiental (SIGAM).  

(1)    Análise Documental 

Foi feita a análise documental de leis, decretos, portarias e normativas pertinentes às 

unidades de conservação na categoria de parques. Esta forma de coleta de dados foi utilizada 

nos Capítulos 2 (A dimensão social no aparato legal de regulamentação dos parques) e 3 (Os 

conselhos consultivos dos parques estaduais de São Paulo e sua efetividade como espaço de 

participação social), onde são detalhados os processos metodológicos pertinentes a cada estudo. 

(2)    Entrevista semiestruturada e sua validação 

https://www.google.com.br/maps/@-22.6246075,-51.5693788,1369358m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!6m1!1s1ujQ5L2-s9Jt-IGrPSxW8H6iRFzLSMQtY
https://www.google.com.br/maps/@-22.6246075,-51.5693788,1369358m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!6m1!1s1ujQ5L2-s9Jt-IGrPSxW8H6iRFzLSMQtY
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=1
https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=1
https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=1
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Realizamos entrevistas semiestruturadas para investigar a percepção, atitudes e 

conhecimentos dos gestores de 21 parques estaduais e 5 núcleos do PESM (Figura 2). Em 

alguns casos os gestores chamaram um funcionário do parque para participar. As entrevistas 

foram realizadas em dezembro de 2020 e junho de 2021, utilizando as plataformas virtuais 

Google Meets e Zoom. Todas as conversas foram gravadas e transcritas, após consentimento 

dos participantes. 

Os tópicos da entrevista foram baseados em trabalhos que estudaram aspectos referentes 

às relações entre APs e comunidades locais (i.e., que vivem próximas ou dentro destas áreas; 

Newmark et al., 1993; Fiallo & Jacobson, 1995, Bragagnolo et al., 2015; Ferreira & Freire, 

2009). A análise documental (Capítulos 2 e 3) também foi utilizada na construção do roteiro de 

entrevista. 

A primeira versão do roteiro foi produzida pela pesquisadora e, então, submetida a uma 

primeira validação pelos três colaboradores deste trabalho. Substituímos alguns termos dessa 

primeira versão e reduzimos o número de perguntas, de 27 itens para 20. Em uma etapa 

seguinte, três especialistas em conservação ambiental com experiência em UCs (nas áreas de 

turismo sustentável, dimensões humanas da conservação e direito ambiental e governança) 

foram convidados a participar da validação. Com base nas pontuações feitas pelas especialistas 

foram feitas novas mudanças em termos e complementação de perguntas. Por fim, o roteiro 

(Apêndice A, pág. 143) foi aplicado em entrevistas piloto, em dezembro de 2020, com gestores 

de quatro PEs: Águas da Prata, Furna do Bom Jesus, Carlos Botelho e Laje dos Santos (Figura 

2). Nenhum dos gestores destes parques fez comentários para modificação da ferramenta. 

Assim, as respostas nessa etapa também foram consideradas nas análises. 

É importante ressaltar que foram seguidas as recomendações para entrevista propostas 

por Newing (2011). A entrevista começou com uma pergunta neutra e mais geral, relacionada 

a descrição do entorno e municípios próximos ao parque e a identificação das comunidades. 

Em casos que os gestores citaram dados ou referenciaram documentos, as informações eram 

verificadas por meio de uma triangulação de fontes (sempre que possível pela análise 

documental e, quando possível e disponível, literatura da área). Todas as perguntas foram 

organizadas e aplicadas de forma neutra para evitar respostas enviesadas. 

De forma geral, nas entrevistas transcritas foi realizada a análise de conteúdo (Bardin, 

2016). Os capítulos: 3 (Os conselhos consultivos dos parques estaduais de São Paulo e sua 

efetividade como espaço de participação social), 4 (Benefícios e barreiras à relação entre 

parques estaduais e comunidades locais), 5 (Proteção integral em parques: o que estamos 
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protegendo?) e 6 (O que a gestão do parque espera de mim? A percepção de gestores sobre o 

que significa o envolvimento das comunidades do entorno com o parque) utilizam esta 

metodologia e descreveram maiores detalhes sobre a análise dos dados.  

(3)    Questionários e suas validações 

Foram aplicados dois questionários. O primeiro deles, foi direcionado aos gestores para 

coleta de dados de perfil e atitudes ambientais gerais, através do Inventário de Atitudes 

Ambientais (IAA; Milfont & Duckitt, 2010). O outro, foi direcionado às comunidades no 

entorno dos parques. 

➔ Questionário enviados aos gestores dos parques estaduais: 

Este questionário (Apêndice B, pág. 145) foi enviado junto ao e-mail convite para os 

gestores de todos os parques estaduais. Era dividido em: Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), afirmações do IAA e perguntas de perfil. 

O IAA mede dois aspectos gerais vinculados às atitudes ambientais: a preservação, 

natureza deve ser preservada e protegida dos seres humanos, e o utilitarismo, humanos têm o 

direito de usar a natureza para seu benefício (Mcintyre & Milfont, 2016). O instrumento possui 

versões em inglês e português publicadas na tese de doutorado de Milfont (2007), versão com 

120 itens e foi publicada apenas em inglês em 2010 por Milfont e Duckitt. Nesta versão 

publicada há duas variações ao instrumento mais longo: uma de 36 itens e uma de 24. Ambas 

estas versões foram testadas e traduzidas para português de Portugal por Domingues e 

Gonçalves (2018). O IAA já foi validado em diferentes contextos e países, incluindo Brasil (em 

uma pequena escala) e Nova Zelândia (Milfont & Duckitt, 2010) e é bem aceito na área da 

psicologia ambiental (Steg et al., 2013). 

Neste trabalho utilizamos uma versão do instrumento de 36 itens que se mostrou 

eficiente para o levantamento de atitudes em Portugal (Domingues & Gonçalves, 2018). 

Unificamos a versão de 36 itens em inglês (Milfont & Duckitt, 2010), à versão com 120 itens 

em português de Milfont (2007) e à versão adaptada para português de Portugal, também com 

36 itens (Domingues & Gonçalves, 2018). Adotamos uma escala Likert de 7 pontos. Cabe 

ressaltar que Milfont foi contatado para pedir autorização para uso do instrumento e para que 

ele indicasse a versão em português (o autor é brasileiro). 

Após o estabelecimento dos 36 itens do inventário em português, os três colaboradores 

do projeto foram convidados a comentar sobre cada item e possíveis adaptações. Nesta etapa, 

apesar de considerações sobre fatores geográficos e culturais que podem influenciar o olhar do 

respondente sobre alguns itens, não foram feitas alterações. 
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Em uma segunda fase do processo de validação contamos com três especialistas da área 

de conservação ambiental. A maior parte dos feedbacks foram comentários sobre o uso de 

algumas palavras e especificações melhores em certos itens. Porém, como trata-se de um 

instrumento já bem consolidado (Steg et al., 2013) decidimos mantê-lo o mais próximo ao 

instrumento original quanto possível. 

Por fim, o inventário foi validado por uma parcela do público alvo, os gestores. 

Enviamos o instrumento aos gestores dos PEs: Carlos Botelho, Águas da Prata, Furna do Com 

Jesus e Laje de Santos. Como não foram feitas sugestões de alteração, os dados pertinentes a 

esta etapa de validação foram contemplados no conjunto total de respostas. 

Além do IAA, havia no questionário perguntas de perfil relativas a gênero, idade, 

formação, tempo de trabalho no parque e na área ambiental. O questionário foi analisado de 

forma quantitativa e usando análises descritivas. Os resultados estão apresentados neste capítulo 

para estabelecimento do perfil dos gestores dos parques estaduais em São Paulo. 

➔ Questionário voltado para comunidades no entorno dos parques estaduais: 

Este questionário foi construído a partir dos dados levantados pelas análises 

documentais e a partir de trabalhos que também contaram com o uso desta ferramenta para 

estudar atitudes e percepções de comunidades sobre áreas protegidas próximas (Allendorf, 

2007; Allendorf et al., 2017; Newmark et al., 1993; Fiallo & Jacobson, 1995; Bragagnolo et al., 

2015; Ferreira & Freire, 2009).  

O questionário visava acessar os conhecimentos, atitudes, nível de envolvimento, 

opiniões das pessoas que vivem no entorno de um parque, além da sua percepção sobre 

problemas e benefícios relacionados à área. O questionário era constituído de perguntas 

fechadas nos quais as respostas deveriam ser descritas de acordo com nível de concordância, 

na escala Likert 5 pontos. Assim, foi dividido em grupos de sentenças relacionados aos 

diferentes aspectos sendo medidos e um grupo de perguntas sobre o respondente. 

A princípio, o questionário foi construído com sete aspectos. Para validação, após cada 

conjunto de sentenças relativas a um aspecto era perguntado se aquelas afirmações mediam o 

que era proposto. Em caso de respostas negativas, o avaliador deveria identificar o que estava 

sendo medido ou o que poderia ser alterado. Fizeram parte desta etapa de validação três 

especialistas com experiência em questionários, um da área da educação ambiental, um da área 

de governança de áreas protegidas e outro da área de dimensões humanas na conservação. 

A partir desta validação o questionário passou a ter seis aspectos (Apêndice C, pág.147): 

I. Conhecimento sobre as unidades de conservação conhecidas como parques estaduais; 
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II. Ciência sobre morar na região em que há um parque; 

III. Atitudes sobre parques e áreas protegidas; 

IV. Conhecimento, atitudes, valores e percepções sobre o parque (adicionar nome após 

seleção da área); 

V. Percepção sobre os problemas e benefícios em relação aos parques (adicionar nome após 

seleção da área); 

VI. Envolvimento e participação social na gestão e atividades do parques (adicionar nome 

após seleção da área). 

Este questionário foi então enviado a gestores que haviam manifestado interesse em 

identificar as percepções da comunidade do entorno. O Parque Estadual Aguapeí foi o parque 

que respondeu o e-mail demonstrando interesse na aplicação deste instrumento.  

Após a seleção do parque, foram realizadas uma série de reuniões e conversas com a 

equipe desta UC para adequação do questionário ao contexto local e demandas do próprio PE. 

Uma das principais alterações foi a modificação no estilo das perguntas, sendo algumas não 

mais na escala Likert e sim, como múltipla escolha. Assim, a versão final do questionário 

utilizada nesta pesquisa (Apêndice D, pág.153) foi feita com a colaboração intensa da gestão 

do parque. 

 Mais detalhes sobre a metodologia de amostragem e análise dos dados serão 

apresentados no capítulo 7 (Percepções de comunidades sobre áreas protegidas: Estudo de caso 

no Parque Estadual Aguapeí).  

1.4.3 Autorizações e ética na pesquisa 

Este trabalho recebeu autorização da Comissão Técnico Científica (COTEC; Processo 

COTEC no 340/2020 D46/2020 WLS, processo 003850/2020-00), em 2020 sob 

responsabilidade do Instituto Florestal. Além disso, teve aprovação no Comitê de Ética em 

pesquisa com seres humanos (CEP da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; CAAE: 

33594720.7.0000.5407). Os Termos de Consentimento Livre Esclarecido podem ser 

consultados no Apêndice E (pág.159). Para preservar a identidade dos gestores, os nomes dos 

parques ou cidades próximas foram retirados do texto e não foi realizado nenhum tipo de 

tentativa de distinção entre os respondentes, foi feita apenas a separação das citações por gestor.  

1.5. Resultados  

1.5.1 Perfil dos gestores entrevistados 
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O questionário foi respondido por 29 gestores de parques estaduais de São Paulo 

(65,91% de todos os gestores de parques do estado). A maior parte dos gestores entrevistados 

se identifica como homem (65,52%). As faixas etárias majoritárias estão entre 30 e 40 anos 

(51,72%) e entre 50 e 65 anos (34,48%). Esse perfil é semelhante ao perfil de gestores em UCs 

de Minas Gerais (Alves, Rezende, Borges, Fontes & Alves, 2011). Um dos respondentes tem 

mais de 30 anos no cargo de gestor, o restante, em sua maioria, possui entre sete meses e cinco 

anos no cargo (48,27%) ou entre 5 e 10 anos (34,48%). 

Identificamos ainda o tempo que cada um dos respondentes trabalha em áreas vinculadas 

à conservação ambiental (conta-se pesquisas na graduação e pós, estágios, vínculos 

empregatícios). A maior parte dos gestores trabalha há mais de 10 anos na área (93,10%) e 

37,9% destes têm mais de 25 anos. 

No geral, os gestores parecem ter atitudes ambientais vinculadas a uma visão 

preservacionista (Quadro 1). As únicas afirmações com baixos níveis de concordância (média 

menor que 3) estão ligadas a visão utilitarista (Q11, Q25,Q26,Q27,Q30). 

Quadro 1. Médias do nível de concordância dos gestores as afirmações no Inventário de Atitudes Ambientais. 

Número da 

afirmação 
Afirmações Média 

Desvio 

Padrão 

Q1 
Eu gosto muito de viajar para áreas afastadas das grandes cidades, como 

por exemplo para florestas e campos. 
6.448 0.870 

Q2 
Estar em contato direto com a natureza é para mim um grande redutor 

de stress. 
6.655 0.614 

Q3 
Gosto de passar meu tempo em cenários naturais, só pelo fato de estar 

em contato direto com a natureza. 
6.448 0.870 

Q4 

As indústrias deveriam ser obrigadas a usar materiais reciclados, mesmo 

que isto custe mais do que fazer os mesmos produtos usando nova 

matéria prima. 

5.931 1.334 

Q5 
No futuro, a população dos países desenvolvidos terá que adotar um 

estilo de vida mais voltado à preservação da natureza. 
6.207 1.320 

Q6 
A população dos países desenvolvidos terá que adotar um estilo de vida 

mais voltado para a preservação da natureza no futuro. 
6.448 0.783 

Q7 Eu me envolveria em uma organização ambientalista. 5.690 1.514 

Q8 
A proteção do meio ambiente custa muito dinheiro. Estou disposto (a) a 

ajudar numa campanha de arrecadação de fundos. 
5.276 1.334 

Q9 Gostaria de apoiar uma organização ambientalista. 5.724 1.334 

Q10 
O pior da perda da floresta tropical é que isto limitará o 

desenvolvimento de novos medicamentos. 
5.241 1.662 

Q11 

Uma das razões mais importantes para manter os lagos e rios limpos é o 

fato de que as pessoas poderão ter um lugar para praticar esportes 

aquáticos. 

2.586 1.637 

Q12 

Precisamos manter os rios e lagos limpos visando a proteção do meio 

ambiente, e não pelo fato de que as pessoas poderão ter um lugar para 

praticar esportes aquáticos 

6.103 1.145 

Q13 
A ciência e a tecnologia irão, eventualmente, resolver nossos problemas 

de poluição, superpopulação e escassez de recursos naturais. 
3.655 1.653 

Q14 
A ciência moderna não será capaz de resolver nossos problemas 

ambientais. 
4.414 1.615 
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Q15 A ciência moderna irá resolver nossos problemas ambientais. 3.724 1.533 

Q16 
Se as coisas continuarem como estão, viveremos em breve uma enorme 

catástrofe ecológica. 
6.069 1.412 

Q17 Os seres humanos estão maltratando severamente o meio ambiente. 6.207 0.819 

Q18 
Acredito que o meio ambiente venha sendo severamente maltratado 

pelos seres humanos. 
6.345 0.814 

Q19 
Eu prefiro um jardim selvagem e natural a um bem cuidado e 

organizado. 
4.483 1.455 

Q20 
Eu preferiria um jardim bem cuidado e organizado a um selvagem e 

natural. 
3.552 1.404 

Q21 
As plantas e matos que crescem entre as pedras das calçadas são 

realmente desorganizados e bagunçados. 
3.414 1.783 

Q22 Me importaria em economizar água ou outros recursos naturais. 4.379 2.638 

Q23 
Em minha vida diária, tento encontrar formas para reduzir o consumo de 

água e energia. 
6.414 0.867 

Q24 Sempre que possível eu tento preservar os recursos naturais. 6.724 0.528 

Q25 Os seres humanos foram feitos para reinar sobre o resto da natureza. 2.414 1.701 

Q26 
Os seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar o resto da 

natureza. 
2.310 1.606 

Q27 
Eu acredito que os seres humanos foram criados ou evoluíram para 

dominar o resto da natureza. 
2.345 1.587 

Q28 
Os seres humanos não têm o direito de danificar o meio ambiente 

apenas para adquirir maior crescimento econômico. 
5.517 1.765 

Q29 
Não deveríamos mais utilizar a natureza como um recurso para 

propósitos econômicos. 
3.724 1.730 

Q30 Questões ambientais são secundárias ao crescimento econômico. 1.966 1.322 

Q31 Acredito que proteger o meio ambiente seja um assunto importante. 6.862 0.441 

Q32 Acredito que a natureza seja valiosa por ela mesma. 6.552 0.736 

Q33 Me chateio com o desmatamento de florestas para a agricultura 5.483 1.299 

Q34 As famílias deveriam ser incentivadas a terem no máximo dois filhos. 3.483 2.064 

Q35 
Um casal deve ter tantos filhos quanto quiser, contanto que possam 

mantê-los adequadamente. 
4.759 1.902 

Q36 
Nosso governo deveria educar as pessoas com relação à importância de 

terem no máximo dois filhos. 
3.276 1.980 

 

Duas afirmações foram marcadas com “discordo totalmente” por mais de 50% dos 

respondentes: “Os seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar o resto da natureza” 

(50% dos respondentes) e “Questões ambientais são secundárias ao crescimento econômico” 

(53,3%).  As sentenças estão vinculadas às escalas 09 (Dominância humana sobre a natureza) 

e 10 (Utilização humana da natureza) do IAA, respectivamente.  A escala 09, foi a escala que 

houve maior consenso, pelo menos 70% dos gestores discordam das afirmações desta escala. 

Do total de respondentes, 22 (75.86%) são gestores que posteriormente fizeram a 

entrevista cujos dados são explorados no decorrer deste trabalho. Apesar de nem todos os 

gestores entrevistados terem sido contemplados neste questionário, este fornece pistas sobre o 

panorama geral de atitudes ambientais dos gestores de PEs no estado de São Paulo. 

Nosso intuito inicial em acessar as atitudes ambientais dos gestores era para que 

houvesse uma referência em uma escala mais ampla, ambiental como um todo e não apenas no 

contexto dos parques.  Era esperado que os gestores tivessem atitudes ambientais positivas e 
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relacionadas a uma perspectiva preservacionista. Além disso, gostaríamos de ter aplicado o 

instrumento nas populações do entorno dos parques. Porém a pandemia de COVID-19 e o 

tamanho do instrumento impediu a aplicação. 

1.5.2 Fichas sobre os parques 

Os parques estudados abrangem 53 municípios do estado. Estes municípios possuem 

PIB per capita médio de 27.978,3 (±14.179,91), sendo o valor mínimo 10.848,03 reais em 

Natividade da Serra e valor máximo de 69.588,09 em Arujá. O salário médio mensal dos 

trabalhadores formais varia entre 1,9 (em Salesópolis, Presidente Venceslau, Piquerobi, 

Eldorado, Iporanga e São Miguel Arcanjo) e 4,1 salários mínimos (em São Paulo). São Paulo e 

São Bernardo do Campo são outliers em relação ao salário mensal, possuindo os maiores 

valores, 4,1 e 3,7 respectivamente (média de 2,37± 0,47). 

As cidades de São Paulo (7.398,26 habitantes por km2), Santo André (3.848,01 

habitantes por km2), Guarulhos (3.834,51 habitantes por km2), São Vicente (2.247,88 

habitantes por km2), São Bernardo do Campo (1.869,36 habitantes por km2), Praia Grande 

(1.781,87 habitantes por km2), Santos (1.494,26 habitantes por km2), Franco da Rocha (980,95 

habitantes por km2), Caieiras (900,37 habitantes por km2) e Arujá (779,33 habitantes por km2) 

possuem a maior densidade de habitantes por quilômetro quadrado. A média geral foi de 

533.297 ± 1286.148, acima do estipulado para todo estado (166,23 hab/km²). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) médio dos municípios é de 0,736 (± 0,04), um 

pouco abaixo da média do estado (0,783), sendo o menor valor de 0,641 em Barra do Turvo e 

valor máximo de 0,84 em Santos. 

Estas informações foram detalhadas para cada parque abordado neste estudo (Apêndice 

F, pág.162). Além de características socioeconômicas dos municípios abrangendo, a área, o 

histórico de gestão, conselho, caracterização e localização, histórico do parque e estado de 

regularização fundiária também foram identificados, formando assim fichas com informações 

gerais de cada parque (Apêndice F, pág.162). 

1.5.3 Capítulos 

Os resultados da coleta de dados estão apresentados a seguir, em seis capítulos. Cada 

capítulo é iniciado com uma pequena argumentação teórica particular sobre o tema abordado. 

O primeiro capítulo, que vem a seguir, é o Capítulo 2, que foi baseado nos resultados obtidos a 

partir da análise documental de documentos legais (leis, decretos e portarias) pertinentes aos 

parques. Possui introdução com panorama histórico da criação e legislação dos parques no 
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Brasil e no mundo. Este capítulo atende aos objetivos específicos 1 e 2, relacionados à 

investigação da forma como comunidades locais são contempladas na legislação relacionada 

aos parques estaduais e as considerações e finalidades atribuídas aos parques nos decretos de 

criação. 

O capítulo seguinte (Capítulo 3) traz resultados vinculados ao objetivo específico 3 de 

investigar a dinâmica e composição dos conselhos consultivos dos parques geridos pela FF. Se 

baseia na metodologia de coleta de dados das análises documentais e entrevistas. 

Os três capítulos posteriores (Capítulos 4, 5 e 6) foram fruto das entrevistas com os 

gestores e buscam atingir os objetivos específicos 4, 5 e 7, vinculados: a percepções e atitudes 

dos gestores em relação às comunidades locais e as áreas protegidas e adequabilidade da 

categoria de manejo da área pela qual são responsáveis; além de sua percepção sobre os 

conceitos de participação, envolvimento e engajamento na realidade das áreas protegidas, 

especificamente dos parques. 

O último capítulo (Capítulo 7) aborda os resultados derivados do processo de do 

desenvolvimento e validação do instrumento para acessar as percepções, atitudes, 

conhecimento e nível de envolvimento das comunidades próximas a parques (objetivo 

específico 6) e sua aplicação em comunidade próxima do Parque Estadual de Aguapeí (objetivo 

específico 8). Cabe ressaltar que há considerações importantes sobre a aplicação do 

questionário. A pandemia de COVID-19 impõe uma série de restrições e questões éticas que 

dificultariam a conversa presencial com os moradores. Assim, a aplicação no Parque Aguapeí 

só foi possível devido à redução no número de casos e mortes devido a doença, a adoção de 

medidas sanitárias pertinentes e ao fato da monitora ambiental do parque, quem aplicou o 

questionário, ser parte da comunidade selecionada para o estudo. 

Conclusões gerais e recomendações emergentes das análises foram abordadas em um 

capítulo à parte (Capítulo 8).   
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8 CAPÍTULO 8 - Conclusões e Considerações Finais 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram identificados elementos importantes 

para a relação parque-comunidades. Dividimos estes elementos em cinco grupos: contexto, 

parque, gestão do parque, comunidades, interface (Figura 12). Estes grupos e elementos afetam 

e são afetados uns pelos outros, assim, não são independentes entre si. 

No contexto, estão elementos característicos da região em que o parque e as 

comunidades estão inseridas. Neste trabalho, foram identificados três elementos nesse grupo: 

tipos de empreendimentos situados na região (por exemplo, hidrelétricas, usinas de produção 

de açúcar e empreendimentos vinculados ao turismo); intimamente conectado a este elemento 

está a economia local (voltada a produção agrícola, por exemplo) e a diversidade e quantidade 

de comunidades na região (o que traz implicações a representações de conselhos e a quantidade 

e tipo de relações que o parque mantém). 

Elementos pertinentes ao parque como um todo e que vão além da escala da gestão local, 

estão listados dentro do grupo “Parque”. O histórico do parque é fator recorrente em diferentes 

capítulos desta dissertação e engloba: como foi a consulta pública, os motivos para criação do 

parque, o histórico de implementação e o intervalo entre a criação da AP no papel e sua efetiva 

implementação. É marcante o impacto desse elemento na relação entre parque e comunidades, 

especialmente em falas como “o gestor herda conflitos”. Vinculada ao histórico de 

implementação do parque está a regularização fundiária, tema central em várias discussões em 

UCs. A localização do parque também está atrelada a uma diversidade de elementos 

influenciadores da relação, por exemplo, a proximidade de centros urbanos (o que tem 

consequências para transporte público, mencionado por um gestor, e a pressão exercida por esse 

centro); aos municípios de povoados abrangidos pelo parque, se há sobreposição com terras 

tradicionais e as características físicas do parque (relevo, formato e extensão). É relevante notar 

ainda o elemento de infraestrutura do parque (como é e em que estado está) e a existência, 

estado de atualização do plano de manejo (incluindo como foi a participação do entorno durante 

sua elaboração). 

O grupo de itens vinculados a gestão do parque inclui: a existência, composição e 

funcionamento do conselho consultivo, o tamanho da equipe para gestão do parque (que 

influencia fatores como a sobrecarga do gestor, por exemplo), o conhecimento da equipe (para 

executar tarefas relacionadas ao turismo, por exemplo), disponibilidade de recursos (financeiros 

e outros), a expectativas da gestão para participação das comunidades em atividades e gestão, 

além da rotatividade e perfil na chefia do parque. 
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Algumas características das comunidades e pessoas que vivem na região também podem 

ser destacadas a partir dos resultados e discussões desta dissertação. Além das características 

socioeconômicas (como renda, idade e educação), destacamos a cultura, o perfil geracional 

(colocado por gestores tanto para Educação Ambiental com crianças a tempos atrás surtindo 

resultados atualmente na relação, quanto para pessoas mais novas saindo das comunidades para 

outras localidades) e o fluxo de novos moradores na comunidade (com novas perspectivas sobre 

sustentabilidade ou com menos vínculo com parque e região). A dependência da comunidade 

com o parque parece ser importante (se mais interligadas ao parque para o turismo, por exemplo, 

ou não). Além disso, há o elemento de identidade e organização comunitária (se há lideranças 

bem definidas ou se estão organizados em associações). Ainda podem ser identificados 

elementos como o conhecimento e a percepção das pessoas sobre o parque (o quanto valorizam 

o parque e suas expectativas em relação a UC); o sentimento de pertencimento das pessoas da 

comunidade com o parque e região; as normas sociais (no caso, fazendeiros que têm problemas 

com o parque influenciando outros) e as prioridades da própria comunidade. 

Por fim, a elementos que dizem respeitos a ambos os atores considerados neste trabalho 

(comunidades e parque) e que estão relacionados a comunicação entre as partes foram listados: 

formas de abordagem (por exemplo, evitar atrito e primeiro acolhe e depois orientar); diálogo; 

acesso e disponibilidade de informação, valorização do que é local (cultura, saberes e produtos); 

aos benefícios e problemas percebidos (tanto pela equipe gestora, quanto pelos residentes do 

entorno); a confiança e credibilidade e a violência urbana. Inclui-se nesse grupo as atividades e 

ações tipicamente desenvolvidas pela gestão do parque (educação ambiental, turismo e uso 

público), mas que podem ter parcerias com (ou serem voltadas para) os comunitários. 
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Figura 12. Esquematização de elementos da relação entre parque e comunidades identificados ao longo dos 

capítulos anteriores. 
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Baseado nesta sistematização fazemos algumas recomendações e comentários gerais 

que podem auxiliar em intervenções que visem a promoção da boa relação entre o parque e seu 

entorno: 

➔ O mapeamento de atores, empreendimentos e características da economia e cultura local 

é importante para desenvolvimento de intervenções. Não só identificando os atores da 

região, mas avaliando quais são mais próximos do parque, quais são parceiros, quais 

são contra ou possuem atitudes negativas. Esse trabalho auxilia na elaboração de 

estratégias específicas para cada perfil de ator. 

➔ Espaços de diálogo, como os conselhos e até mesmo pesquisas de percepção, são 

importantes para identificação de problemas, expectativas e valores atribuídos ao 

parque. 

➔ Os conselhos merecem destaque como ferramenta de gestão. Apesar dos vários desafios 

que enfrentam, são um espaço, garantido por lei, para que os atores regionais possam 

participar da gestão do parque. Possuem um imenso potencial não só para auxílio na 

gestão, mas para envolvimento desses atores na conservação ambiental local. É preciso 

ainda, ressaltar a importância da abertura e acessibilidade das reuniões a qualquer 

pessoa interessada.  

➔ Evidenciamos aqui o papel do monitoramento e avaliação do processo de gestão. O 

feedback do que foi feito permite a adequação da prática e promove o aprendizado 

(Armitage et al., 2009). Esse movimento pode inclusive auxiliar no engajamento dos 

conselheiros, uma vez que se baseia na construção de resultados que se transformam em 

práticas. Assim, a adoção de sistemas como do Sistema de Indicadores Socioambientais 

para Unidades de Conservação (SISUC), que depende da participação ativa dos 

conselheiros, pode ser efetivo e um caminho possível para redução dos desafios 

impostos a estes espaços.  

➔ Parcerias são chave na gestão de qualquer UC. Destacamos neste trabalho especialmente 

a parceria com universidades e pesquisadores para estudos que possam contribuir para 

relação parque-sociedade. Esses atores possuem a responsabilidade legal e ética de 

extensão de seus serviços à sociedade e de retorno dos resultados da pesquisa. Assim, 

podem ser bons aliados em ações de pesquisa, levantamento de informação, 

desenvolvimento de intervenções e metodologias de monitoramento e avaliação. A 

identificação, listagem e divulgação (nas universidades e entre pesquisadores) de 

necessidades do parque nas quais os pesquisadores poderiam auxiliar a parceria. Assim 



35 

 
 

como, a divulgação pelos pesquisadores (na forma de artigos, comunicações acadêmicas 

e divulgação científica) dos trabalhos realizados no parque. 

➔ A relação entre parque e as comunidades não é estática e a boa relação não deve ser 

vista como um objetivo final. Além disso, deve-se considerar que o estabelecimento de 

confiança é um processo que leva tempo, mas que pode ser rapidamente quebrado. 

Assim, depende de constante manutenção e monitoramento.  

➔ Como sistema complexo, o parque tem muito a ganhar com um sistema de gestão 

colaborativo e adaptativo. Nesse sentido, o monitoramento das ações e a aprendizagem 

são centrais nessa gestão (incluindo nas atividades do conselho). Isso auxilia a 

adaptação da gestão às imprevisibilidades do sistema e incorpora diferentes perspectivas 

na busca de soluções e tomada de decisão. 

➔ Um fator comum a todas as discussões dos capítulos foi a importância da incorporação 

e atenção aos princípios da boa governança (Lockwood, 2010) nos parques.   

➔ Cabe refletir também sobre o processo de amadurecimento e desenvolvimento lento dos 

processos de participação (Prado et al., 2020).  Arranjos de cogestão podem levar algum 

tempo para se fortalecerem, especialmente considerando que a confiança pode ser 

rapidamente quebrada (Armitage et al., 2009). Já se passaram 20 anos desde a instituição 

da SNUC e colocação dos conselhos como obrigatoriedade nas UCs. Para que possamos 

evoluir quanto a participação social nas UCs precisamos ir além do mero 

reconhecimento e estabelecimento destes espaços e torná-los mais efetivos. O não 

progresso (e por vezes retrocesso) precisa ser reconhecido e contornado, esse 

movimento faz parte do processo de amadurecimento dos mecanismos de participação.  

➔ As atividades do parque com as comunidades do entorno devem focar, além da redução 

de conflitos, em ressaltar os benefícios advindos da AP e da própria parceria entre as 

partes.  

➔ É importante um esforço para identificar expectativas entre os atores regionais sobre os 

processos que envolvem os parques. Essas expectativas precisam ser consideradas nas 

ações e programas do parque, tanto para atendê-las (quando possível), quanto para 

esclarecimentos quando não são expectativas factíveis. Nesse processo, a transparência 

no processo de tomada de decisão é essencial.  

➔ Nem sempre ações de Educação Ambiental são o suficiente para resolução de conflitos, 

pois algumas questões não estão vinculadas a falta de informação ou do reconhecimento 
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da importância do parque e da conservação. Por vezes os conflitos estão vinculados à 

cultura local e aos direitos das comunidades.   
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Apêndices  

Apêndice A - Roteiro da entrevista semiestruturada com gestores dos Parques Estaduais 

geridos pela Fundação Florestal 

Comentários adicionais: Agradecer a participação, indicar que irei gravar e se o entrevistado se 

opõe, agradecer o envio do TCLE. Explicar que preparei algumas perguntas com objetivo de 

tentar entender melhor a relação entre o parque e as pessoas que vivem em seu entorno. 

Adicionar que tempo máximo e mínimo das entrevistas até o momento, mas que o gestor pode 

parar quando quiser. 

1. Você poderia identificar algumas das comunidades do entorno (ou internas, caso elas 

existam) do parque? Estas comunidades são urbanas? Peri urbanas? Tradicionais? 

Rurais? São bairros? 

2. Como você avaliaria a relação entre o parque e estas comunidades próximas (se puder 

citar alguns exemplos)? A relação seria negativa, positiva, indiferente ou não saberia 

responder. 

Se negativa: muito negativa ou negativa. Por que acha isso? 

Se positiva: muito positiva ou positiva. Por que acha isso? 

Se não saberia responder, por que? Se indiferente: porque acha isso? 
3. Há problemas entre a UC e a comunidade próxima? Você poderia identificar alguns 

destes problemas? Destes, quais você diria que é o pior problema? Por que? 

Caso seja possível, seria importante atribuir aos problemas, sua escala, qual autoria... 

4. Você acha que outros parques estaduais têm problemas (relacionado às comunidades 

próximas) como os que o parque que você gere? No que se difere? No que se assemelha? 

Quais poderiam ser as causas deste problema (caso você acredite que alguns problemas 

sejam similares em outros parques). 

5. Há benefícios para UC que advém da comunidade próxima? Você poderia identificar 

alguns (caso você possa citar exemplos...). Para você qual o maior benefício? Por que? 

6. Você acredita que há benefícios para comunidade próxima ao parque que advém da UC? 

Você poderia identificar alguns? Qual o maior benefício? Por que? Qual você acredita 

ser o mais valorizado ou reconhecido pela comunidade? O que lhe permite responder 

assim? 

7. Como você define: participação, engajamento e envolvimento da população? São 

palavras com o mesmo conceito? Não? Como elas se diferem? (Pode citar exemplos).   

8. Você considera estes três conceitos importantes para gestão de parques estaduais. Por 

que? 

9. Como você descreveria a participação, engajamento e envolvimento das comunidades 

próximas no parque que você gere? 

10. Você poderia citar algumas atividades que você considera importante de acordo com 

suas definições de engajamento, envolvimento e participação? Que promovam a 

participação ou engajamento ou envolvimento. 

11. Você poderia comentar um pouco sobre como é o conselho consultivo do parque 

(composição, escolha de membros, reuniões)? Você acredita que o conselho do parque 

é efetivo/produtivo? 

12. Para você, a existência de conselhos consultivos é uma garantia de participação da 

comunidade na gestão do parque? Por que? Se sim, de que forma? Se não, porquê? 

13. Há ações e atividades desenvolvidas com ou para a comunidade. Poderia mencionar 

algumas? (Se você já tiver citado anteriormente pode pular). 

14. Você considera adequada a classificação como Parque Estadual da área que gere? 
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Você alteraria algo e porquê? Caso responda que a categoria não é adequada, por que? 

Para qual categoria mudaria? 

15. O que você acha sobre a ideia de áreas protegidas: sua importância para conservação 

ambiental brasileira e no estado de São Paulo 

- Você acha que deveria ter mais ou menos participação (ou engajamento, ou 

envolvimento) das comunidades próximas e/ ou da sociedade na gestão de áreas 

protegidas? 

16. Como você vê a importância da própria área que gere (importante, não importante, não 

sei opinar) para conservação ambiental regional? E para as comunidades próximas?   

17. Como você enxerga o papel do Plano de Manejo quando pensamos nas relações entre o 

parque e as pessoas do entorno?  

Comentários adicionais: Deixar espaço para complementos, comentários adicionais e dúvidas. 

Explicar que gostaria que meus resultados possam contribuir para o parque, e perguntar o que 

posso fazer além de enviar o relatório e eventuais produções diretamente para o e-mail do 

parque. Ressaltar que estou à disposição caso tenham dúvidas ou precisem de algo específico.   
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Apêndice B - Inventário de Atitudes Ambientais (IAA) 

As perguntas foram enviadas pelo link do Google Forms: 

https://forms.gle/Muyu5pmoVzQYmXoLA 

Instrumento: 

1. Eu gosto muito de viajar para áreas afastadas das grandes cidades, como por exemplo 

para florestas e campos. 

2. Estar em contato direto com a natureza é para mim um grande redutor de stress. 

3. Gosto de passar meu tempo em cenários naturais, só pelo fato de estar em contato direto 

com a natureza. 

4. As indústrias deveriam ser obrigadas a usar materiais reciclados, mesmo que isto custe 

mais do que fazer os mesmos produtos usando nova matéria prima. 

5. No futuro, a população dos países desenvolvidos terá que adotar um estilo de vida mais 

voltado à preservação da natureza. 

6. A população dos países desenvolvidos terá que adotar um estilo de vida mais voltado 

para a preservação da natureza no futuro. 

7. Eu me envolveria em uma organização ambientalista. 

8. A proteção do meio ambiente custa muito dinheiro. Estou disposto (a) a ajudar numa 

campanha de arrecadação de fundos. 

9. Gostaria de apoiar uma organização ambientalista. 

10. O pior da perda da floresta tropical é que isto limitará o desenvolvimento de novos 

medicamentos. 

11. Uma das razões mais importantes para manter os lagos e rios limpos é o fato de que as 

pessoas poderão ter um lugar para praticar esportes aquáticos. 

12. Precisamos manter os rios e lagos limpos visando a proteção do meio ambiente, e não 

pelo fato de que as pessoas poderão ter um lugar para praticar esportes aquáticos. 

13. A ciência e a tecnologia irão, eventualmente, resolver nossos problemas de poluição, 

superpopulação e escassez de recursos naturais. 

14. A ciência moderna não será capaz de resolver nossos problemas ambientais. 

15. A ciência moderna irá resolver nossos problemas ambientais. 

16. Se as coisas continuarem como estão, viveremos em breve uma enorme catástrofe 

ecológica. 

17. Os seres humanos estão maltratando severamente o meio ambiente. 

18. Acredito que o meio ambiente venha sendo severamente maltratado pelos seres 

humanos.  

19. Eu prefiro um jardim selvagem e natural a um bem cuidado e organizado. 

20.  Eu preferiria um jardim bem cuidado e organizado a um selvagem e natural. 

21. As plantas e matos que crescem entre as pedras das calçadas são realmente 

desorganizados e bagunçados.  

22. Me preocupo em economizar água ou outros recursos naturais. 

23. Em minha vida diária, tento encontrar formas para reduzir o consumo de água e energia. 

24. Sempre que possível eu tento preservar os recursos naturais.  

25. Os seres humanos foram feitos para reinar sobre o resto da natureza. 

26. Os seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar o resto da natureza. 

27. Eu acredito que os seres humanos foram criados ou evoluíram para dominar o resto da 

natureza. 

28. Os seres humanos não têm o direito de danificar o meio ambiente apenas para adquirir 

maior crescimento econômico. 

29. Não deveríamos mais utilizar a natureza como um recurso para propósitos econômicos. 

30. Questões ambientais são secundárias ao crescimento econômico. 

https://forms.gle/Muyu5pmoVzQYmXoLA
https://forms.gle/Muyu5pmoVzQYmXoLA
https://forms.gle/Muyu5pmoVzQYmXoLA
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31. Acredito que proteger o meio ambiente seja um assunto importante. 

32. Acredito que a natureza seja valiosa por ela mesma. 

33. Me chateio com o desmatamento de florestas para a agricultura. 

34. As famílias deveriam ser incentivadas a terem no máximo dois filhos. 

35. Um casal deve ter tantos filhos quanto quiser, contanto que possam mantê-los 

adequadamente. 

36. Nosso governo deveria educar as pessoas com relação à importância de terem no 

máximo dois filhos. 

Perguntas de perfil: 

37. Idade (aberta) 

38. Gênero (fechada) 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

(  ) Outro: ___________ 

39. Qual sua formação acadêmica? 

(  ) Superior completo 

(  ) Pós graduação 

(  ) Outro 

40. A quanto tempo você é o gestor deste Parque Estadual? 

41. Quanto tempo de experiência você estima ter trabalhando em áreas vinculadas à 

conservação ambiental (aqui conta-se pesquisas na graduação e pós, estágios, vínculos 

empregatícios)?    
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Apêndice C - Questionário às comunidades próximas de parques versão geral 

Parte 01 - Relação entre pessoas e os parques 

 

Aspecto I. Conhecimento sobre as unidades de conservação conhecidas como Parques 

Estaduais    

Objetivo: Acessar se moradores do entorno de parques conhecem o que é um parque, qual 

objetivo desta área, suas restrições e possibilidades de uso, se conhecem o processo de criação 

de um parque e envolvimento da sociedade neste processo, e por fim, se sabem que a área 

protegida é pública.  

Hipótese: Moradores que conhecem mais sobre os parques podem entender melhor restrições 

que a delimitação desta área pode impor ao seu uso. Assim, teriam atitudes mais positivas nos 

parques próximos a eles.  

1. A seguir, há algumas afirmações sobre parques. Por favor, indique em uma escala de 1- 

totalmente errado a 5- totalmente correto, o quanto você concorda com as afirmações.  

Escala: 1 -  discordo totalmente; 2- – discordo em parte; 3- não concordo nem discordo; 4 – 

concordo parcialmente; 5- concordo totalmente.  

a. Um Parque Estadual é uma categoria de área protegida para conservação da natureza. 

b. Um Parque Estadual é uma área conservada onde são realizadas atividades de lazer e 

recreação. 

c. No Parque Estadual é permitida a retirada de árvores, flores, sementes e frutos.  

d. Não é permitido caça ou pesca em um Parque Estadual. 

e. Os Parques Estaduais apresentam total restrição para quaisquer atividades que não 

sejam estritamente voltadas para a conservação da biodiversidade.   

f. Um Parque Estadual é como uma praça pública ou outra área verde da cidade.  

g. O objetivo de um Parque estadual é promover o turismo.  

h. O objetivo de um Parque Estadual é conservar a natureza e a biodiversidade. 

i. Os Parques Estaduais restringem o uso de determinadas áreas para atividades que 

ameaçam plantas e animais que vivem ali.  

j. Conheço o processo de criação de um parque.  

k. O Parque Estadual não é de domínio público. 

l. Para criar um parque não é necessário que a comunidade do entorno concorde.  

m. Quem toma as decisões no parque é o gestor.  

n. O Parque Estadual pertence ao governador do estado. 

o. Um Parque Estadual deve desenvolver atividades de Educação Ambiental. 

 

Aspecto II. Ciência sobre morar na região em que há um parque 

Objetivo: Acessar se moradores do entorno de parques sabem que moram próximas a um parque 

específico (vamos trocar o “X” pelo nome do parque) e a que distância eles estão desse parque. 

Posteriormente, vamos associar esta informação de distância com o tamanho da zona de 

amortecimento do parque estudado.  

Hipótese: Moradores que sabem que estão próximos ao parque vão ter mais problemas ou 

benefícios a relatar do que moradores que não conhecem o parque. Pessoas que vivem mais 

próximas ao parque, especialmente na zona de amortecimento, são mais influenciadas pela 

gestão da área protegida, mais impactadas pelas restrições e benefícios advindos da criação da 

unidade, consequentemente, este componente impacta atitudes das pessoas em relação ao 

parque e a natureza. 

2. A seguir, há algumas afirmações. Por favor, indique em uma escala de 1- discordo totalmente 

a 5- concordo totalmente, o quanto você concorda com as afirmações.  
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Escala: 1 -  discordo totalmente; 2- – discordo em parte; 3- não concordo nem discordo; 4 – 

concordo parcialmente; 5- concordo totalmente.  

a. Perto de onde eu moro, até 60 minutos de carro ou 100km de distância, há um parque 

para conservação de uma área natural.  

b. Perto de onde eu moro, até 100km de distância ou 60 minutos de carro, não há nenhuma 

área protegida para conservação ambiental.  

c. Já ouvi falar do Parque XXX.  

d. Sou vizinho do Parque XXX (moro a menos de 15km de distância).  

e. Não sou vizinho do Parque XXX, mas moro próximo (entre 15km e 45km de distância).  

f. Sei que moro na região do Parque XXX, mas não sei a qual distância.  

g. Nunca ouvi falar sobre a existência de Parque na região em que eu vivo. 

 

Aspecto III. Atitudes sobre parques e áreas protegidas. 

Objetivo: Acessar opinião dos moradores sobre parques e áreas protegidas no geral. Sobre sua 

importância, problemas e benefícios e ocupação das áreas do entorno.  

Hipótese: Moradores que acham importante a demarcação de áreas protegidas, veem benefícios 

e acham que ocupação da área do entorno com empreendimentos de menor impacto ambiental 

podem ter atitudes mais favoráveis e colocar menor problemas vinculados aos parques 

próximos a elas. 

2. A seguir, há algumas afirmações sobre a existência de parques e áreas protegidas. Por favor, 

indique em uma escala de 1- discordo totalmente a 5- concordo totalmente, o quanto você 

concorda com as afirmações.  

Escala: 1 -  discordo totalmente; 2- – discordo em parte; 3- não concordo nem discordo; 4 – 

concordo parcialmente; 5- concordo totalmente.  

a. É importante delimitar áreas específicas para proteção ambiental. 

b. Sem áreas especialmente demarcadas para proteção ambiental a natureza não será 

preservada.  

c. É necessário que haja áreas protegidas, porém elas não precisam ter tantas proibições. 

d. Há muitos benefícios em viver próximo a áreas protegidas, vejo mais animais, por 

exemplo. 

e. Há muitos problemas em viver próximo a áreas protegidas, vejo muitos animais, por 

exemplo. 

f. É muito bom para os parques que hajam pessoas e comunidades vivendo próximas a 

ele. 

g. É prejudicial para os parques que hajam pessoas e comunidades vivendo próximas a ele. 

h. É bom para os parques que haja propriedades rurais próximas a ele.  

i. É prejudicial para os parques que hajam empreendimentos como mineradoras, 

hidrelétricas e estradas próximas a ele. 

 

Aspecto IV. Conhecimento, atitudes, valores e percepções sobre o Parques XXX. 

Objetivo: Acessar opinião dos moradores sobre o parque protegido XXX. Sobre sua 

importância, problemas e benefícios e ocupação das áreas do entorno.  

Hipótese: Opiniões mais negativas sobre o parque, levam a atitudes mais negativas e maior 

identificação de problemas com o Parque XXX.  

3. A seguir, há algumas afirmações sobre a existência do Parque XXX. Por favor, indique em 

uma escala de 1- discordo totalmente a 5- concordo totalmente, o quanto você concorda com as 

afirmações.  

Escala: 1 -  discordo totalmente; 2- – discordo em parte; 3- não concordo nem discordo; 4 – 

concordo parcialmente; 5- concordo totalmente.  
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a. Acho que o Parque Estadual próximo de onde moro não respeita minhas necessidades 

quanto a permissões para pesca, caça ou colheita de produtos florestais madeireiros ou 

não madeireiros.  

b. O Parque Estadual não atende minhas necessidades quanto a atividades de lazer, 

recreação e esportes.  

c. Acho que as restrições no parque estadual próximo a minha casa são importantes para 

preservação ambiental.  

d. Concordo com a forma que o parque próximo a minha casa é gerido e cuidado.  

e. Os funcionários do parque próximo a minha casa não respeitam minhas demandas como 

morador do entorno.  

f. Viver próximo a um parque me traz uma qualidade de vida melhor comparado a quem 

não tem este privilégio.  

g. A existência do parque estadual próximo de onde moro tem uma influência positiva na 

minha renda (trabalho vinculado a turismo, pesca, caça, cultivo e outros).  

h. Há esforços por parte do parque para solucionar problemas com a comunidade do 

entorno.  

i. Há esforços por parte da comunidade local para sanar problemas advindos do parque.  

j. Sinto que sou bem-vindo no parque.  

k. Conheço e acho importantes as atividades desenvolvidas pelo Parque XXX. 

l. A existência do parque estadual próximo de onde moro tem uma influência negativa na 

minha renda (trabalho vinculado a turismo, pesca, caça, cultivo e outros).  

m. Gosto de morar próximo de uma área protegida para conservação da natureza. 

n. Minha relação com o parque XXX é positiva. 

o. Não tenho muita relação com o Parque XXX.  

p. A relação entre o Parque XXX e a comunidade onde eu moro é boa.  

q. Se eu pudesse, tiraria o Parque XXX de onde ele está. 

 

Aspecto VI. Percepção sobre os problemas e benefícios em relação aos Parques XXX. 

Objetivo: identificar problemas e benefícios percebidos pelos moradores sobre o parque 

protegido XXX.  

Hipótese: Identificação de mais problemas que benefícios podem estar vinculados a atitudes 

negativas.   

5. A seguir, há algumas afirmações sobre problemas e benefícios que morar próximo ao Parque 

XXX pode te trazer. Por favor, indique em uma escala de 1- discordo totalmente a 5- concordo 

totalmente, o quanto você concorda com as afirmações.  

Escala: 1 -  discordo totalmente; 2- – discordo em parte; 3- não concordo nem discordo; 4 – 

concordo parcialmente; 5- concordo totalmente.  

a. Eu e/ou meus vizinhos temos problemas com Parque XXX vinculados a regularização 

fundiária (irregularidade da propriedade e falta de indenização).  

b. Eu e/ou meus vizinhos temos problemas com predadores como onça, lobo-guará, 

cachorro do mato, que predam e machucam meus animais.  

c. Onde moro há muitas serpentes, aranhas, morcegos e outros animais que podem ser 

perigosos devido à presença do Parque XXX.  

d. Devido à presença do parque próximo a onde moro, vejo muitos animais que acabam 

me trazendo prejuízos: como gambás, maritacas, corujas, lagartos e capivaras. 

e. Por morar na zona de amortecimento do parque, acabo tendo muitas restrições no que 

posso fazer na minha propriedade.  

f. Javalis, capivaras, maritacas e outros animais como estes me trazem prejuízos na 

colheita de grãos, frutos e verduras.  

g. Gosto de pescar e/ou caçar, mas o parque me proíbe de fazer isso.  
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h. Preciso pescar e/ou caçar para auxiliar minha renda ou subsistência, mas o parque não 

permite que eu realize estas atividades.  

i. O Parque XXX é utilizado para atividades criminosas como: tráfico de drogas e desova 

de carros roubados, não me sinto seguro sabendo disso.  

j. O Parque XXX é um local onde operam quadrilhas de extração de palmito e isso me 

incomoda. 

k. Há muito descarte inadequado de lixo próximo ao Parque XXX, e isso me afeta.  

l. O parque garante uma boa qualidade de ar e água para a região.  

m. Há opções de lazer e recreação próximas à natureza por causa da existência do Parque 

XXX. 

n. O Turismo e a própria existência do parque oferecem oportunidades de trabalho e 

geração de renda para a comunidade onde vivo.  

o. Por morar perto do Parque XXX consigo avistar, com mais frequência, animais 

silvestres e plantas.  

p. A existência do Parque XXX auxilia na promoção e proteção de valores culturais da 

comunidade ao qual pertenço.  

q. O Parque XXX ajuda a proteger a natureza na área que eu vivo. 

r. O Parque XXX atrapalha o desenvolvimento econômico e social da região em que vivo.   

s. O parque contribui para o desenvolvimento cultural na minha região. 

t. O parque oferece atividades de Educação Ambiental para crianças e adultos na região.  

u. O parque é importante para o desenvolvimento econômico, social e ambiental na minha 

região.   

v. A área do parque é importante por proporcionar espaços promotores de bem-estar e 

saúde. 

w. O parque oferece uma paisagem bonita. 

 

Aspecto VII. Envolvimento e participação social na gestão e atividades do Parques XXX. 

Objetivo: identificar se moradores possuem algum tipo de envolvimento com o parque.  

Hipótese: Moradores que estão mais envolvidos com parque e suas ações tem atitudes mais 

positivas e identificam mais benefícios em viver próximos a esta área protegida.  

6. A seguir, há algumas afirmações sobre problemas e benefícios que morar próximo ao Parque 

XXX podem te trazer. Por favor, indique em uma escala de 1- não se parece nada comigo a 5- 

se parece muito comigo, o quanto você concorda com as afirmações.  

Escala: 1 -  discordo totalmente; 2- – discordo em parte; 3- não concordo nem discordo; 4 – 

concordo parcialmente; 5- concordo totalmente.  

a. Faço ou já fiz parte do conselho consultivo do parque. 

b. Já frequentei, ou frequento, reuniões do conselho consultivo do parque como ouvinte.  

c. Já me voluntariei para ajudar em ações desenvolvidas em conjunto com o parque (por 

exemplo: organização de atividades educativas, eventos, monitoria de trilhas). 

d. Já trabalhei ou trabalho no parque.  

e. Tenho costume de conversar com a equipe do parque sobre minhas demandas e ideias.  

f. Não tenho relação nenhuma com o parque.  

g. Faço parte de um grupo organizado (ONGs, associações de moradores, igrejas, 

empresas) que desenvolve ou já desenvolveu ações e atividades com o parque.  

h. Sou procurado por pesquisadores para falar sobre o parque e o que penso dele  

i. Sou procurado pelos funcionários ou membros do conselho gestor do parque para falar 

sobre o parque e o que penso dele.  

j. Não me procuram para conversar sobre o que penso do parque.  

k. Participei de oficinas de criação do plano de manejo do parque. 

l. Participei da consulta pública para criação do parque. 
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Parte 02 – Perfil dos respondentes 

1. Quantos anos você tem?  

( ) entre 18 e 22 anos 

( ) entre 23 e 27 anos 

( ) entre 28 e 32 anos 

( ) entre 33 e 37 anos 

( ) entre 38 e 42 anos  

( ) entre 43 e 57 anos 

( ) entre 58 e 62 anos 

( ) entre 63 e 67 anos 

( ) entre 68 e 72 anos 

( ) acima de 72 anos 

2. Com qual gênero você se identifica?  

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

(  ) Outro 

3. Qual o seu nível de escolaridade?  

(  ) não frequentei a escola regular 

(  ) Fundamental I (1o a 5o ano) completo 

(  ) Fundamental II (6o a 9o ano) completo 

(  ) Médio completo 

(  ) Superior completo 

(  ) Pós graduação  

4. Quantas pessoas moram com você?  

( ) Moro sozinho  

( ) Uma a três  

( ) Quatro a sete  

( ) Oito a dez  

( ) Mais de dez 

5. Qual é sua renda familiar mensal?  

(  ) Nenhuma renda 

(  ) Até 1.100 reais (1 salário mínimo) 

(  ) de 1.101 a 3.300 reais (entre 1 e 3 salários mínimos) 

(  ) de 3.301 a 6.600 reais ( entre 3 e 6 salários mínimos)  

(  ) de 6.601 a 9.900 reais (entre 3 e 9 salários mínimos) 

(  ) de 9.901 a 13.200 reais (entre 9 e 12 salários mínimos) 

(  ) de 13.201 a 16.500 reais (entre 12 e 15 salários mínimos) 

(  ) mais de 16.501 reais ( mais de 15 salários mínimos) 

6. Em que você trabalha atualmente?  

(  ) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

(  ) Na indústria.  

( ) Na construção civil.  

( ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

( ) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal.  

( ) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior.  

( ) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, 

ambulante, guardador/a de carros, catador/a de lixo).  

( ) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares, cozinha, artesanato, 

carpintaria etc.).  
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( ) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, mordomo/governanta, 

jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de idosos/as etc.).  

( ) No lar (sem remuneração).  

( ) Outro.  

( ) Não trabalho. 

7. Você trabalha ou tem formação em alguma área vinculada ao meio ambiente?  

 ( ) Sim 

( ) Não  

( ) Não sei 

( ) Outro: especificar 

8. Indique a opção que melhor descreve o local em que você mora:  

a. Uma vila rural 

b. Uma comunidade indígena ou quilombola 

c. Um assentamento 

d. Um bairro da cidade 

e. Sítio, chácara ou roça. 

f. Não tenho certeza 

g. Outro: especifique.  

9.Qual município você mora? 

9. A quanto tempo você mora neste município ou região?  

a. menos que 1 ano 

b. entre 1 e 3 anos  

c. entre 3 e 5 anos  

d. entre 5 e 8 anos 

e. entre 8 e 11 anos 

f. mais que 10 anos 

g. não sei 

h. outro: especifique 
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Apêndice D - Questionário às comunidades próximas de parques versão específica para 

Parque Aguapeí 

Aspecto I. Ciência sobre morar na região em que há um parque 

1. Há um parque estadual para conservação de área natural, perto de onde você mora.   

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não tenho certeza  

(  ) Outro: especificar 

 

2. Já ouviu falar sobre a existência de alguma área protegida ou parque na região em que vive? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não tenho certeza  

(  ) Outro: especificar 

3. Já ouviu falar do Parque Estadual Aguapeí? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não tenho certeza  

(  ) Outro: especificar 

4. Você mora perto do Parque Estadual Aguapeí? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não tenho certeza  

(  ) Outro: especificar 

 

Aspecto II. Conhecimento sobre as unidades de conservação conhecidas como Parques 

Estaduais    

5. Para o que serve um Parque Estadual?  

(  ) conservação da natureza. 

(  ) lazer e recreação. 

(  ) educação ambiental 

(  ) proibir a retirada de árvores, flores, sementes e frutos. 

(  ) proibir o desenvolvimento de atividades pelas pessoas. 

(  ) não sei dizer 

(  ) outro 

6. O que não pode ser feito em um Parque Estadual?  

(  ) caçar e pescar. 

(  ) visita e contemplação. 

(  ) nada pode ser feito em um parque. 

(  ) qualquer atividade que a população queira.  

(  ) turismo. 

(  ) qualquer atividade, desde que não ameace as plantas e animais que vivem no local. 

(  ) não sei  

(  ) outro 

7. O que pode ser feito em um Parque Estadual?  

(  ) caçar e pescar. 

(  ) visita e contemplação. 

(  ) nada pode ser feito em um parque. 

(  ) qualquer atividade que a população queira.  

(  ) turismo. 

(  ) qualquer atividade, desde que não ameace as plantas e animais que vivem no local. 

(  ) não sei  

(  ) outro 

8. O que é um Parque Estadual?  

(  ) uma praça pública ou uma área verde de uma cidade.  

(  ) é um espaço de domínio público, ou seja, de toda população brasileira.  

(  ) é um espaço que pertence ao governador do estado de São Paulo.  
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(  ) é um local para desenvolvimento de atividades de educação ambiental.  

(  ) é um local que não tem muita relação com a minha vida e o meu cotidiano. 

(  ) não sei.  

(  ) outro. 

9. Você conhece o processo de criação de um parque? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sei   

(  ) Em partes (  ) Outro: especificar 

10. Para criar um parque é necessário que a comunidade do entorno concorde. (Escala Likert 

de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

50. Quem toma as decisões em um Parque Estadual? (Pode marcar mais de uma, deixe que eles 

respondam primeiro e marque as opções semelhantes a resposta, se não estiver listada, marque 

"outros"). 

(  ) o governador 

(  ) o gestor 

(  ) um órgão  

(  ) a sociedade 

(  ) mais de uma pessoal 

(  ) não sei dizer 

(  )outro 

51. Você sabe o que faz um conselho consultivo de um parque? 

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro 

 

Aspecto III. Atitudes sobre parques e áreas protegidas. 

11. Considero importante delimitar áreas específicas para proteção ambiental. (Escala Likert de 

5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

12. É necessário que haja áreas protegidas para proteger a natureza. (Escala Likert de 5 pontos 

- 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

13. É necessário que os parques estaduais tenham proibições. (Escala Likert de 5 pontos - 1, 

discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

14. Há benefícios em viver próximo a áreas protegidas. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo 

totalmente a 5, concordo totalmente). 

15. Há problemas em viver próximo a áreas protegidas. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo 

totalmente a 5, concordo totalmente). 

16. É bom para os parques que haja pessoas e comunidades vivendo próximas a ele. (Escala 

Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

17. É prejudicial para os parques que haja pessoas vivendo próximas a ele. (Escala Likert de 5 

pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

18. É bom para os parques que haja propriedades rurais próximas a ele. (Escala Likert de 5 

pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

19. É prejudicial para os parques que ajam empreendimentos como hidrelétricas, usinas e 

estradas próximas a ele. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo 

totalmente). 

 

Aspecto IV. Conhecimento, atitudes, valores e percepções sobre o Parque Aguapeí. 

20. O PE próximo de onde você mora, respeita as suas necessidades quanto a permissões para 

pesca, caça ou colheita de produtos florestais madeireiros ou não madeireiros. (Escala Likert 

de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

21. O PE atende suas necessidades quanto a atividades de lazer, recreação e esportes. (Escala 

Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 
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22. As restrições impostas pelo parque próximo a você são importantes para a conservação 

ambiental. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

23. A conservação ambiental protege árvores e plantas. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo 

totalmente a 5, concordo totalmente). 

24. A conservação ambiental protege animais silvestres. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo 

totalmente a 5, concordo totalmente). 

25. Concordo com a forma que o parque próximo da sua casa é gerido e cuidado. (Escala Likert 

de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

26. Os funcionários do PE próximo da minha casa respeitam minhas demandas como morador 

do entorno. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

31. Sinto que sou bem-vindo no parque. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 

5, concordo totalmente). 

32. Acho importantes as atividades desenvolvidas pelo Parque Estadual Aguapeí. (Escala Likert 

de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

33. Gosto de morar próximo de uma área protegida para conservação da natureza. (Escala Likert 

de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

34. Considero que minha relação com o Parque Estadual Aguapeí é positiva. O quanto essa 

afirmação se parece com o que você pensa sobre esse assunto?  

(  ) se parece totalmente com o que penso 

(  ) se parece muito com o que penso 

(  ) se parece em parte com o que penso 

(  ) se parece um pouco com o que penso 

(  ) não se parece nada com o que penso 

35. A relação entre o PE Aguapeí e a comunidade onde moro é boa. O quanto essa afirmação 

se parece com o que você pensa sobre esse assunto? (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo 

totalmente a 5, concordo totalmente). 

36. Se eu pudesse, tiraria o PE Aguapeí de onde ele está. O quanto essa afirmação se parece 

com o que você pensa sobre esse assunto? (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 

5, concordo totalmente). 

48. Há animais ameaçados de extinção no PE Aguapeí?  

(  ) Sim (  ) Não  (  ) Não sei  (  ) Outro 

49. Você conhece atividades desenvolvidas pelo parque? 

(  ) Sim    (  ) Não    (  ) Em partes    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro 

 

Aspecto V. Percepção sobre os problemas e benefícios em relação aos Parques Aguapeí. 

27. Viver próximo a um parque me traz uma qualidade de vida melhor comparado a quem não 

tem este privilégio. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo 

totalmente). 

28. A existência do PE próximo de onde moro tem uma influência positiva na renda da minha 

família (trabalho vinculado a turismo, pesca, cultivo e outros).(Escala Likert de 5 pontos - 1, 

discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

29. Há esforços por parte do parque para solucionar problemas da comunidade do entorno. 

(Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

30. Há esforços por parte da comunidade local para sanar problemas advindos do parque. 

(Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

37. Acredito que por morar em zona rural posso ter problemas com animais silvestres (onça, 

lobo, cachorro-do-mato, maritaca, gambá, serpentes, morcegos, aranhas).(Escala Likert de 5 

pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

38. Acredito que a presença do parque atrai animais silvestres para a área da minha residência. 

(Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 
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39. Outras pessoas que moram em uma zona rural sem um parque próximo, como vizinho, têm 

mais benefícios do que eu. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo 

totalmente). 

40. Quando um animal silvestre traz prejuízos à mim ou à minha comunidade, comunicamos o 

parque. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

41. Tenho ou tive problemas com predadores (onça, lobo, cachorro do mato, cobras ou aves), 

que atacaram os meus animais. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo 

totalmente). 

42. Devido à presença do Parque, vejo animais que acabam te trazendo prejuízos para mim. 

(Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo totalmente). 

43. Javalis, capivaras, maritacas ou outros animais trazem prejuízos para minha colheita de 

grãos, frutos e verduras. (Escala Likert de 5 pontos - 1, discordo totalmente a 5, concordo 

totalmente). 

44. Preciso pescar e/ou caçar para auxiliar minha renda ou subsistência, mas o parque não 

permite que eu realize estas atividades.  

45. Há opções de lazer e recreação próximas à natureza por causa da existência do Parque.  

46. A existência do parque auxilia na promoção e proteção de valores culturais da comunidade 

ao qual pertenço.  

47. Agora, queria saber o que você faz quando um animal silvestre traz prejuízos à você ou sua 

família:  

(  ) comunico o Parque Aguapeí 

(  ) comunico um órgão responsável  

(  ) resolvo o problema sozinho 

( ) converso com outras pessoas da comunidade 

(  ) não sei dizer 

(  ) outro 

 

Aspecto VI. Envolvimento e participação social na gestão e atividades do Parque Aguapeí. 

52. Você faz ou já fez parte do conselho consultivo do parque? 

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro 

53. Já frequentou, ou frequenta, reuniões do conselho consultivo do parque como ouvinte? 

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro 

54. Você já se voluntariou para ajudar em ações desenvolvidas em conjunto com o parque (por 

exemplo: organização de atividades educativas, eventos, monitoria de trilhas)? 

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro 

55. Você já trabalhou ou trabalha no parque?  

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro 

56. Tem costume de conversar com a equipe do parque sobre suas necessidades e ideias? 

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro  

57. Você faz parte de um grupo organizado (ONGs, associações de moradores, igrejas, 

empresas) que desenvolve ou já desenvolveu ações e atividades com o parque?  

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro  

58. Você já foi procurado para conversar sobre o que pensa sobre o parque? 

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro 

- Se sim, você sabe dizer por quem?  

59. Você participou de alguma das oficinas de criação do plano de manejo do parque (entre 

2008 e 2009)? 

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro  

60. Você participou da consulta pública para criação do parque (por volta de 2009)? 

 (  ) Sim    (  ) Não    (  ) Não sabe dizer  (  ) Outro 
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Perguntas de perfil do respondente 

1. Quantos anos você tem?  

( ) entre 18 e 22 anos  

( ) entre 23 e 27 anos  

( ) entre 28 e 32 anos  

( ) entre 33 e 37 anos  

( ) entre 38 e 42 anos  

( ) entre 43 e 57 anos  

( ) entre 58 e 62 anos  

( ) entre 63 e 67 anos  

( ) entre 68 e 72 anos  

( ) acima de 72 anos  

2. Com qual gênero você se identifica?  

(  ) Feminino   (  ) Masculino    (  ) Prefiro não dizer (  ) Outro  

3. Qual o seu nível de escolaridade?  

( ) não frequentei a escola regular  

( ) Fundamental I (1o a 5o ano) completo  

( ) Fundamental II (6o a 9o ano) completo  

( ) Médio completo  

( ) Superior completo  

( ) Pós graduação  

4. Quantas pessoas moram com você?  

( ) Moro sozinho  

( ) Uma a três  

( ) Quatro a sete  

( ) Oito a dez  

( ) Mais de dez  

5. Qual é sua renda familiar mensal?  

( ) Nenhuma renda  

( ) Até 1.100 reais (1 salário mínimo)  

( ) de 1.101 a 3.300 reais (entre 1 e 3 salários mínimos)  

( ) de 3.301 a 6.600 reais ( entre 3 e 6 salários mínimos)  

( ) de 6.601 a 9.900 reais (entre 3 e 9 salários mínimos)  

( ) de 9.901 a 13.200 reais (entre 9 e 12 salários mín.)  

( ) de 13.201 a 16.500 reais (entre 12 e 15 salários mín.)  

( ) mais de 16.501 reais ( mais de 15 salários mínimos)  

6. Em que você trabalha atualmente?  

( ) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

( ) Na indústria.  

( ) Na construção civil.  

( ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

( ) Funcionário do governo federal, estadual ou municipal.  

( ) Profissional liberal, professora ou técnica de nível superior.  

( ) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, 

ambulante, guardador de carros, catador de lixo).  

( ) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas part., cozinha, artesanato, carpintaria, 

etc.).  

( ) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro, mordomo/governanta, 

jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro, acompanhante de idosos, etc.).  
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( ) No lar (sem remuneração).  

( ) Outro.  

( ) Não trabalho.  

7. Você trabalha ou tem formação em alguma área vinculada ao meio ambiente?  

( ) Sim  

( ) Não  

( ) Não sei  

( ) Outro: especificar  

8. A quanto tempo você mora neste município ou região?  

a. menos que 1 ano  

b. entre 1 e 3 anos  

c. entre 3 e 5 anos  

d. entre 5 e 8 anos  

e. entre 8 e 11 anos  

f. mais que 10 anos  

g. não sei  

h. outro: especifique  

9. Tem hábito de ouvir rádio? 

(  ) Sim   (  ) Não   Qual:__________________________ 

12. Usa redes sociais? 

(  ) Sim   (  ) Não   Qual:_________________________ 

13. Gostaria de receber informações do PE Aguapeí via WhatsApp? 

(  ) Sim   (  ) Não   Número:_______________________ 

14. Produz algum produto artesanal?  

(  ) Sim   (  ) Não   Qual:___________________________ 
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Apêndice E - Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(1) Termo de Consentimento, Livre e Esclarecido para participantes que responderam 

ao questionário: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “A dimensão humana na 

conservação ambiental: uma análise multidimensional da relação entre Parques Estaduais de 

Conservação e comunidades próximas”. Essa pesquisa tem como objetivo investigar e 

caracterizar a relação das comunidades dos municípios de Santa Rita do Passa Quatro e Porto 

Ferreira com os Parque Estadual de Vassununga e Porto Ferreira. Esperamos que essa pesquisa 

possa trazer benefícios importantes para a relação entre os parques e a comunidade, traçando 

um perfil diagnóstico desta relação e trabalhando com as potencialidades do espaço e das 

relações entre estes atores, com a resolução de problemas e amplificação de benefícios.  

Este estudo será desenvolvido por Bruna Lima Ferreira, bióloga, formada pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP) 

e no mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da mesma faculdade, em 
colaboração e orientação da Profa. Dra. Patrícia Ferreira Monticelli, bióloga, professora docente 

na FFCLRP; Dra. Mayra Antonelli Ponti, pesquisadora no Laboratório de Estudos e Pesquisas 

em Economia Social (LEPES), da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto 

- Universidade de São Paulo e Dr. Silvio Marchini, Pesquisador Associado no Departamento 

de Zoologia da Universidade de Oxford e na Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz 

(ESALQ) da Universidade de São Paulo e 'Conservation Fellow' no Chester Zoo (Reino Unido). 

Caso você concorde em participar deste estudo, caberá a tarefa de você responder a um breve 

questionário. Você gastará em torno de 20 minutos para respondê-lo. Durante a aplicação dos 

questionários, os pesquisadores garantirão os procedimentos de distanciamento, uso de máscara 

e higiene. Caso você tenha qualquer dúvida sobre o projeto ou se sinta incomodado de alguma 

maneira, poderá conversar com o pesquisador, que lhe fornecerá as informações e auxílios 

necessários; você poderá solicitar informações mais detalhadas no momento da coleta dos dados 

ou em qualquer fase da pesquisa, por meio do e-mail: bruna04lima@gmail.com ou pelo 

telefone: (035) 988168900. É possível, também, contatar a Profa. Dra. Patrícia Ferreira 

Monticelli pelo e-mail:monticel@usp.br. Endereço: Departamento de Psicologia (Laboratório 

de Etologia e Bioacústica da FFCLRP-USP) - Av. Bandeirantes, 3900 –CEP: 14040-901 - 

Ribeirão Preto – SP – Brasil. Para dúvidas específicas sobre questões éticas do projeto você 

poderá acessar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto – USP, cujo endereço é Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 –Prédio da 

Administração – sala 07, 14040-901 - Ribeirão Preto - SP – Brasil. Fone: (16) 3315-4811 – 

Atendimento de 2ª a 6ª das 13h30 às 17h30, e também pelo e-mail: coetp@ffclrp.usp.br. Cabe 

ressaltar que somente poderão fazer parte dessa pesquisa aqueles (as) que selecionarem “sim”, 

concordando com este termo. Uma via deste documento será enviada a seu e-mail pelo 

pesquisador responsável ou entregue impressa no momento da pesquisa. A participação é 

totalmente voluntária e você também poderá retirar seu consentimento em qualquer momento 

de sua participação ou deste estudo, não havendo quaisquer sanções por fazê-lo.  

Ressaltamos que a pesquisa não apresenta riscos previsíveis, porém, é garantido o ressarcimento 

de eventuais despesas que você possa vir a ter ao participar dessa pesquisa. Você também tem 

direito à indenização por danos causados pela pesquisa.  

Todas as informações coletadas nesse estudo terão caráter confidencial, sigiloso e serão 

utilizadas para a investigação científica sob responsabilidade apenas dos pesquisadores 

envolvidos. Os resultados desse trabalho deverão ser divulgados em espaços de comunicação 
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científica, sempre protegendo a identidade dos participantes. Agradecemos desde já sua 

colaboração e permanecemos disponíveis para possíveis dúvidas e novas informações, a 

qualquer momento.  

Desta forma, ao selecionar o campo “SIM”, você concorda em participar da pesquisa de forma 

voluntária, podendo retirar seu consentimento a qualquer momento.  

 

(   ) SIM                    (   )NÃO 

 

Nome do participante: _________________________________ 

 

Assinatura do participante: _______________________________________ 

 

(2)Termo de Consentimento, Livre e Esclarecido para participantes que responderam a 

entrevista semiestruturada:  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “A dimensão humana na 

conservação ambiental: uma análise multidimensional da relação entre Parques Estaduais de 

Conservação e comunidades próximas”. Essa pesquisa tem como objetivo investigar e 

caracterizar a relação das comunidades dos municípios de Santa Rita do Passa Quatro e Porto 

Ferreira com os Parque Estaduais de Vassununga e Porto Ferreira. Esperamos que essa pesquisa 

possa trazer benefícios importantes para a relação entre os parques e a comunidade, traçando 

um perfil diagnóstico desta relação e trabalhando com as potencialidades do espaço e das 

relações entre estes atores, com a resolução de problemas e amplificação de benefícios.  

Este estudo será desenvolvido por Bruna Lima Ferreira, bióloga, formada pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP) 

e no mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da mesma faculdade, em 

colaboração e orientação da Profa. Dra. Patrícia Ferreira Monticelli, bióloga, professora docente 

na FFCLRP; Dra. Mayra Antonelli Ponti, pesquisadora no Laboratório de Estudos e Pesquisas 

em Economia Social (LEPES), da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto 

- Universidade de São Paulo e Dr. Silvio Marchini, Pesquisador Associado no Departamento 

de Zoologia da Universidade de Oxford e na Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz 

(ESALQ) da Universidade de São Paulo e 'Conservation Fellow' no Chester Zoo (Reino Unido). 

Caso você concorde em participar deste estudo, caberá a tarefa de você responder a uma breve 

entrevista. Você gastará em torno de 40 minutos para respondê-la. Durante as entrevistas 

presenciais, os pesquisadores garantirão os procedimentos de distanciamento, uso de máscara 

e higiene. Caso você tenha qualquer dúvida sobre o projeto ou se sinta incomodado de alguma 

maneira, poderá conversar com o pesquisador, que lhe fornecerá as informações e auxílios 

necessários; você poderá solicitar informações mais detalhadas no momento da coleta dos dados 

ou em qualquer fase da pesquisa, por meio do e-mail: bruna04lima@gmail.com ou pelo 

telefone: (035) 988168900. É possível, também, contatar Profa. Dra. Patrícia Ferreira 

Monticelli pelo e-mail:monticel@usp.br. Endereço: Departamento de Psicologia (Laboratório 

de Etologia e Bioacústica da FFCLRP-USP) - Av. Bandeirantes, 3900 –CEP: 14040-901 - 

Ribeirão Preto – SP – Brasil. Para dúvidas específicas sobre questões éticas do projeto você 

poderá acessar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto – USP, cujo endereço é Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 –Prédio da 

Administração – sala 07, 14040-901 - Ribeirão Preto - SP – Brasil. Fone: (16) 3315-4811 – 

Atendimento de 2ª a 6ª das 13h30 às 17h30, e também pelo e-mail: coetp@ffclrp.usp.br. Cabe 

ressaltar que somente poderão fazer parte dessa pesquisa aqueles (as) que selecionarem “sim”, 
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concordando com este termo. Uma via deste documento será enviada a seu e-mail pelo 

pesquisador responsável ou entregue impressa no momento da pesquisa. A participação é 

totalmente voluntária e você também poderá retirar seu consentimento em qualquer momento 

de sua participação ou deste estudo, não havendo quaisquer sanções por fazê-lo.  

Ressaltamos que a pesquisa não apresenta riscos previsíveis, porém, é garantido o ressarcimento 

de eventuais despesas que você possa vir a ter ao participar dessa pesquisa. Você também tem 

direito à indenização por danos causados pela pesquisa.  

Todas as informações coletadas nesse estudo terão caráter confidencial, sigiloso e serão 

utilizadas para a investigação científica sob responsabilidade apenas dos pesquisadores 

envolvidos. Os resultados desse trabalho deverão ser divulgados em espaços de comunicação 

científica, sempre protegendo a identidade dos participantes. Agradecemos desde já sua 

colaboração e permanecemos disponíveis para possíveis dúvidas e novas informações, a 

qualquer momento.  

Desta forma, ao selecionar o campo “SIM”, você concorda em participar da pesquisa de forma 

voluntária, podendo retirar seu consentimento a qualquer momento.  

 

(   ) SIM                    (   )NÃO 

 

Nome do participante: _________________________________ 

 

Assinatura do participante: _______________________________________ 
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Apêndice F - Fichas dos parques estaduais estudados 

Parque Estadual: Águas da Billings 

 

Ano de criação: 2018 (Decreto nº 63.324 de 29 de março de 2018). 

 

Área: 180,60 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Não possui plano de manejo. Na época do desenvolvimento deste trabalho 

o plano estava “em elaboração” (segundo lista no site da Fundação Florestal). Uma oficina 

já havia sido realizada de forma online. Segundo registro da reunião no Sistema Integrado de 

Gestão Ambiental (SIMA), nesta oficina haviam 48 participantes, incluindo os conselheiros 

da UC, pesquisadores e técnicos do Sistema Ambiental Paulista (SAP), equipe do Núcleo 

Planos de Manejo da FF e convidados. 

Conselho Consultivo: Vigente, possui 10 cadeiras. O conselho em vigor no biênio referente 

ao ano de 2018 (Resolução SMA n° 108, de 06 de setembro de 2018) foi renovado no ano de 

2021 (Resolução SIMA nº 42, de 28 de abril de 2021). 

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: gestor, na época da entrevista, trabalhava no parque a um mês. Até a 

posse da gestora, há registro no site da Fundação Florestal de duas trocas de gestão. 

 

Localização: Abrange os municípios de São Bernardo do Campo e Santo André. Ambos os 

municípios possuem IDHM [2010] maior que 0,8 (0,805 e 0,815, respectivamente). São 

municípios com população estimada em 2021 próxima, 723.889 pessoas em Santo André 

(3.848,01 hab/km²) e 849.874 em São Bernardo do Campo (1.869,36 hab/km²). São Bernardo 

tem salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019] de 3,7 salários mínimos e PIB 

per capita [2018] de 60.689,23 reais. Ambos maiores que para o município de Santo André 

cujo salário médio é de 2,7 salários mínimos e 42.209,54 reais de PIB por habitante.  

Está localizado entre as margens da Represa Billings e a rodovia SP-021 (Rodoanel Mário 

Covas). Em seu entorno há dois Parques Municipais Naturais, do Pedroso e Estoril. O 

primeiro na mesma margem da represa, em Santo André, e o segundo na outra margem. Na 

outra margem da represa ainda se encontra o Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo 

Itutinga Pilões (Figura A).  

Abrange os municípios de São Bernardo do Campo e Santo André. Ambos os municípios 

possuem IDHM [2010] maior que 0,8 (0,805 e 0,815, respectivamente). São municípios com 

população estimada em 2021 próxima, 723.889 pessoas em Santo André (3.848,01 hab/km²) 

e 849.874 em São Bernardo do Campo (1.869,36 hab/km²). São Bernardo tem salário médio 

mensal dos trabalhadores formais [2019] de 3,7 salários mínimos e PIB per capita [2018] de 

60.689,23 reais. Ambos maiores que para o município de Santo André cujo salário médio é 

de 2,7 salários mínimos e 42.209,54 reais de PIB por habitante.  

Está localizado entre as margens da Represa Billings e a rodovia SP-021 (Rodoanel Mário 

Covas). Em seu entorno há dois Parques Municipais Naturais, do Pedroso e Estoril. O 

primeiro na mesma margem da represa, em Santo André, e o segundo na outra margem. Na 

outra margem da represa ainda se encontra o Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo 

Itutinga Pilões (Figura A).  



71 

 
 

  
Figura A. Mapa com localização e entorno do Parque Águas da Billings. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. 2022.   
Durante a entrevista, o gestor identificou o Bairro Montanhão como comunidade do entorno 

com maior proximidade com o parque e o dividiu em duas áreas principais, uma com maior 

adensamento populacional e fragilidade social e outra com chácaras e casas mais espaçadas.  

 

Histórico: O parque foi criado em 2018 como consequência da construção do Rodoanel 

Mario Covas, especificamente o trecho sul, como medida de compensação ambiental para 

Desenvolvimento Rodoviário S/A (DERSA). Segundo o gestor do parque, parte da área 

ocupada pelo parque anteriormente era um bairro e, para implementação da UC, a área foi 

desapropriada, as pessoas indenizadas e as construções demolidas. Ainda, o gestor comenta 

que a principal trilha do parque era uma estrada antiga que as pessoas costumavam usar com 

frequência. Sobre a trilha: “então ali, antes de ser parque, acontecia, é… desova de tudo ali 

dentro. Quando virou parque, a gente conseguiu colocar vigilante na portaria, controlou esse 

acesso. Só passava, é... serviço de utilidade pública e alguns moradores. Só que o pessoal 

ainda pescava muito ali”. 

 

Parque Estadual: Águas da Prata 

 

Ano de criação: 2018 (Decreto nº 63.454, de 05 de junho de 2018) 

 

Área: 50, 43 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Não possui plano de manejo.  

 

Conselho Consultivo: Vigente, possui 8 cadeiras. O conselho em vigor no biênio referente 

ao ano de 2018 (Portaria FF - 208, de 29-06-2018) foi renovado no ano de 2021 (Resolução 

Sima-02, de 5-1-2021). 
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Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: Há registro de três gestores designados ao parque entre 2017 e 2021, 

dentre eles o gestor atual. 

 

Localização: Município Águas da Prata. Este município possui uma população estimada em 

2021 de 8.262 habitantes (53,05 hab/km²) e IDHM de 0,781. O salário médio mensal dos 

trabalhadores formais [2019] é de 2,3 salários mínimos e PIB per capita [2018] de 20.683,88 

reais. 

No entorno imediato do parque há a continuação da rodovia SP-342, na área urbana chamada 

de Rua Tonico Vilela, a cidade de Águas da Prata e áreas rurais (Figura B). O gestor, durante 

a entrevista, comenta que todo entorno do parque é urbano e há apenas três propriedades 

rurais que fazem divisa com a UC.  

  
Figura B. Mapa com localização e entorno do Parque Águas da Prata. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. 2022.   

 

Histórico: O parque foi criado em parte da área que anteriormente era uma Reserva Estadual 

(Decreto nº 21.610, de 4 de agosto de 1952).  

 

Parque Estadual: Aguapeí 

 

Ano de criação: 1998 (Decreto nº 43.269, de 02 de julho de 1998) 

 

Área: 9.043,97 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo aprovado em 2010. Nele, as atividades 

conflitantes relatadas são: caça e pesca predatória; Rodovia SP-563, que segmenta o parque 

e monocultura de cana-de-açúcar no entorno. 
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Conselho Consultivo: O conselho atual (Resolução Sima-02, de 5-1-2021) foi renovado no 

biênio passado (Portaria FF - 208, de 29-06-2018) e possui 8 cadeiras. Segundo o Plano de 

Manejo, o conselho foi criado em dezembro de 2009, assim, o parque ficou 11 anos sem 

conselho desde sua criação.   

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: na época da entrevista, o gestor trabalhava no parque a cerca de 5 anos. 

No site da Fundação Florestal o primeiro registro de portaria de nomeação de gestor é de 

2012 (ficou até 2014) e, em 2016, há a nomeação do gestor atual. 

 

Localização: Abrange os municípios de Nova Independência, Castilho, Guaraçaí, São João 

do Pau d’ Alho, Monte Castelo e Junqueirópolis (Quadro A). Todos estes municípios 

possuem adensamento populacional inferior a 20 hab/km2, exceto Junqueirópolis (32,12 

hab/km2), e IDHM entre 0,731 e 0,75. Nova Independência possui a maior média de salário 

mensal (3,2 salários mínimos) e o segundo maior PIB per capita (36.380,10).  
 

Quadro A. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Aguapeí e informações socioeconômicas locais. 

Municípios Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km² 

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 

[2010] 

Castilho 21.521 16,89 2,6 41.708,15 0,731 

Nova 

Independênc

ia 4.135 11,54 3,2 36.380,10 0,735 

Guaraçaí 8.258 14,80 2 32.770,40 0,719 

São João do 

Pau d’Alho 2.095 17,86 2,2 21.896,43 0,75 

Monte 

Castelo 4.166 17,47 2 24.706,74 0,741 

Junqueirópo

lis 20.978 32,12 2,5 28.071,57 0,745 

 

O Parque Aguapeí possui um formato alongado e é cortado pela rodovia SP-563 (Figura C). 

É uma das três UCs no interior do estado de São Paulo próxima a divisa com Mato Grosso 

do Sul. O entorno imediato é predominantemente rural. Segundo o gestor, as atividades 

desenvolvidas são, principalmente, pecuária ou cana de açúcar. Comenta que cerca de 20% 

do parque era antiga pastagem e está sendo recuperada. Durante a entrevista o gestor ainda 

aponta a existência de um assentamento rural próximo aos limites do parque.  
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Figura C. Mapa com localização e entorno do Parque Aguapei. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 

2022.   

 

Histórico: O Parque foi criado devido a obrigação de compensação ambiental pela 

Companhia Energética de São Paulo (CESP) devido a construção da Usina Hidrelétrica Porto 

Primavera no Rio Paraná. A CESP se comprometeu a fazer a construção da infraestrutura do 

parque e disponibilizar recurso financeiro para sua manutenção enquanto a usina estiver em 

operação. O gestor conta que apesar de o parque ter sido decretado em 1998, apenas em 2014 

foi concluída a construção da sede. Em 2015 o parque foi inaugurado e apenas em 2017 foi 

aberto para visitação.  

 

Parque Estadual: Cantareira 

 

Ano de criação: 1968 (Lei n. 10.228, de 24 de setembro de 1968) 

 

Área: 7.916,52 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo aprovado em 2009. Nele, cita-se que as atividades 

conflitantes relatadas estão relacionadas a pressões urbanas, a estradas e rodovia BR-381 que 

passam pelo parque.  

 

Conselho Consultivo: A portaria mais recente do conselho do parque é do biênio 2019-2021 

(Portaria FF nº 281/019) com possui 18 cadeiras. Segundo o Plano de Manejo, o conselho foi 

criado em abril de 2003.   

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Localização: Abrange os municípios de São Paulo (7.396,26 hab/km2), Mairiporã (252,44 

hab/km2), Caieiras (900,37 hab/km2) e Guarulhos (3.834,51 hab/km2) (Quadro B). Todos 
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estes municípios possuem IDHM entre 0,763 e 0,805. Sendo que São Paulo e Guarulhos 

possuem a maior média de salário mensal (4,1 e 3,1 salários mínimos, respectivamente) e os 

maiores PIB per capita entre os municípios abrangidos. 

 
Quadro B. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Cantareira e informações socioeconômicas locais. 

Município 

Pop. Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio 

mensal (salário 

mínimo) dos 

trabalhadores 

formais [2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano 

Municipal 

(IDHM) [2010] 

São Paulo 12.396.372 7.398,26 4,1 58.691,90 0,805 

Mairiporã 103.645 252,44 2,2 17.774,55 0,788 

Caieiras 104.044 900,37 2,8 35.517,31 0,781 

Guarulhos 1.404.694 3.834,51 3,1 44.897,70 0,763 

O Parque Cantareira tem, em seu entorno imediato, áreas urbanas, algumas áreas vegetadas 

e faz divisa com dois outros parques: Itaberaba e Itapetinga. É cortado pela estrada Santa 

Inês, avenida José Ermírio de Moraes, rodovia SP-008 e BR-381 (Fernão Dias). O gestor e 

uma funcionária do parque mencionam como comunidades do entorno: Bairro da Cachoeira 

(próximo à rodovia Fernão Dias), bairros no Cabo Sul, duas comunidades em Pedra Grande, 

Caieiras e Mariporã (área próxima ao parque mais rural). Ainda comenta que o parque está 

em uma área de mananciais e que as comunidades do entorno são tanto de alta, quanto de 

baixa renda.   

  
Figura D. Mapa com localização e entorno do Parque Cantareira. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. 2022.   
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Histórico: O Parque foi decretado em área que antes era conhecida como Horto Florestal da 

Serra da Cantareira.  

 

Parque Estadual: Carlos Botelho 

 

Ano de criação: 1982 (Decreto n. 19.499, de 10 de setembro de 1982) 

 

Área: 37.644 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo aprovado em 2008. Nele, estão listadas como 

atividades conflitantes: extração de palmito, caça e Rodovia SP-139. 

 

Conselho Consultivo: O conselho do biênio de 2018-2020 (Portaria FF n° 218/2018) possuía 

14 cadeiras e foi renovado até 2022 (Resolução SIMA nº 92, de 05 de novembro de 2020). 

Segundo o Plano de Manejo, o conselho foi criado em maio de 2002.  

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: gestor, na época da entrevista, trabalhava no parque desde 2018. 

Comenta que foi gestor do Parque de 2016 a 2017. No levantamento de portarias de 

nomeação no website da Fundação Florestal há mais um gestor de 2015 a 2016. 

 

Localização: Abrange os municípios de São Miguel Arcanjo, Sete Barras, Capão Bonito e 

Tapiraí (Quadro C). Sete Barras e Tapiraí tem IDHM abaixo de 0,7 e o menor adensamento 

de pessoas por km2.  

 
Quadro C. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Carlos Botelho e informações socioeconômicas locais. 

Município 

Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 

[2010] 

São Miguel 

Arcanjo 33.071 33,8 1,9 

20.727,1

1 0,71 

Sete Barras 12.731 12,24 2,1 

28.760,7

6 0,673 

Capão 

Bonito 47.098 28,15 2 

19.221,4

2 0,721 

Tapiraí 7.725 10,61 2,1 

18.028,5

6 0,681 

O parque é margeado por duas UCs: o PE Nascentes do Paranapanema e PE Intervales (figura 

E). A UC é cortada pela rodovia SP-139. Durante a entrevista o gestor menciona que o parque 

está em um contexto rural com comunidades “rorurbanas” e fazendas grandes. Alguns 

exemplos foram: Itapurufu, Saibadela, região do Ribeirão da Serra, região do Manparra, 

região do Quilombo, da região do Rio Preto, é a regional do Ipiranga,  Ribeirão Fundo, 
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Caçula, Juquiá, Tapiraí ,regional de São Bartolomeu, Turvinho, Taquaral, Brás e uma aldeia 

indigena.  

 
Figura E. Mapa com localização e entorno do Parque Carlos Botelho. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. 2022.    

 

Histórico: a UC foi criada onde antes haviam as Reservas Estaduais “Carlos Botelho”, de 

Capão Bonito, Travessão e Sete Barras.  

 

Parque Estadual: Caverna do Diabo 

 

Ano de criação: 2008 (Lei nº 12.810, de 21 de fevereiro de 2008) 

 

Área: 40.219,66 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo espeleológico aprovado em 2010. 

 

Conselho Consultivo: O conselho do biênio de 2020-2022 (Resolução SIMA nº 52, de 13 

de agosto de 2020) possui 12 cadeiras. Segundo o Plano de Manejo, o conselho foi criado em 

2009. 

 

Situação Fundiária: possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: gestor, na época da entrevista, trabalhava no parque desde 2015. Entre 

2012 e 2015 houveram 5 trocas na gestão (registradas no site da Fundação Florestal). 

 

Localização: Abrange os municípios de Barra do Turvo, Cajati, Eldorado e Iporanga. Sendo 

Cajati a cidade com maior população estimada (28.441) e habitantes por km2 (62.43 

hab/km2). Todos os municípios possuem IDHM abaixo de 0,7, exceto Iporanga.  
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Quadro D. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Caverna do Diabo e informações socioeconômicas 

locais. 

Município 

Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 

[2010] 

Barra do 

Turvo 7.606 7,67 2 

11.840,7

4 0,641 

Cajati 28.441 62,43 2,5 

50.776,9

8 0,694 

Eldorado 15.592 8,85 1,9 

20.795,3

2 0,691 

Iporanga 4.180 3,73 1,9 

12.098,7

4 0,703 

 

O parque é parte de um mosaico de UCs e faz divisa com o PE Rio do Turvo (figura F) e a 

APA dos Quilombos do Médio Ribeira. Está próximo a divisa do estado de São Paulo com o 

Paraná. O gestor, durante entrevista, comenta que há uma comunidade quilombola dentro do 

parque e cita que há cerca de 11 comunidades, mas cita as seguintes mais próximas: André 

Lopes (que, segundo gestor “praticamente envolve a Caverna do Diabo”), Nhunguara, Sapatu 

e Ivaporunduva. Durante a entrevista o gestor comenta que são destas comunidades que 

geralmente vem os funcionários e monitores do parque.  

  
Figura F. Mapa com localização e entorno do Parque Caverna do Diabo. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. 2022.   

 

Há uma comunidade quilombola dentro do parque chamada Piririca, que segundo o gestor é 

mais distante da sede e se organizam em relação a agricultura familiar.  

 

Histórico: O parque é fruto da reclassificação do Parque Estadual de Jacupiranga (Decreto-

lei nº 145, de 8 de agosto de 1969) em 14 UCs. Segundo um dos gestores entrevistados, a 
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divisão do Parque de Jacupiranga ocorreu devido a quantidade de pessoas que viviam 

dentro do parque.  

 

 

Parque Estadual: Furnas do Bom Jesus 

 

Ano de criação: 1989 (Decreto nº 30.591, de 12 de outubro de 1989) 

 

Área: 2.069,06 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Não possui plano de manejo. 

 

Conselho Consultivo: O conselho do biênio de 2021-2023 (Resolução SIMA nº 60, de 20 

de maio de 2021) possui 16 cadeiras.  

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: gestor, na época da entrevista, trabalhava no parque a 8 meses. Desde 

2012, o parque teve 4 trocas de gestão (um gestor 2012 -2015, outro 2015 – 2016, 2016 – 

2020 e abril 2020 – dezembro 2020, segundo portarias publicadas no site da Fundação 

Florestal). 

 

Localização: Abrange o município de Pedregulho (16.876 habitantes; 22,03 hab/km²). 

Pedregulho possui IDHM de 0,715 e PIB per capita de 52.418,86 reais. O salário médio dos 

trabalhadores formais [2019] é de 2,3 salários mínimos.  O parque é vizinho de bairros da 

cidade de Pedregulho e é a população desta cidade que o gestor menciona como comunidade 

do entorno. O gestor ainda complementa durante entrevista que o entorno rural é cafeeiro e 

que a cidade de Rifânia é turística e influencia o uso público do parque.  
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Figura G. Mapa com localização e entorno do Parque Furnas do Bom Jesus. Fonte: DataGEO – Sistema 

Ambiental Paulista. 2022.   

 

Histórico: não houve relato sobre o histórico durante a entrevista ou no plano de manejo e 

decreto de criação. 

 

 

Parque Estadual: Ilha do Cardoso 

 

Ano de criação: 1962 (Decreto no 40.319, de 3 de julho de 1962) 

 

Área: 13.600 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo elaborado entre 1995 e 2001 em parceria com o 

Banco Alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau. 

 

Conselho Consultivo: Possui conselho. O conselho do biênio de 2020-2022 (Resolução 

SIMA nº 74, de 17 de setembro de 2020) possui 14 cadeiras. 

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: o gestor não comentou a quanto tempo está no parque durante a 

entrevista. No website da Fundação Florestal só foi encontrada uma portaria de nomeação de 

2012 (o gestor nomeado não é o mesmo gestor participante deste trabalho).   

 

Localização: Abrange o município de Cananéia (12.542 habitantes, 9,86 pessoas por km2). 

Este município possui salário médio dos trabalhadores formais [2019] de 2,3 salários 

mínimos, PIB per capita de 23.977,74 e IDHM de 0,72. O parque abrange uma ilha, próxima 

ao continente, na qual há comunidades tradicionais residentes. Durante entrevista o gestor 

menciona que há sete comunidades caiçara e indígena dentro do parque distribuídas ao longo 

das “planícies arenosas de restinga”. A UC é cercada por outras unidades (figura H) e está 

próxima a divisa do estado com o Paraná.  Tanto que o gestor comenta que as comunidades 

do entorno geralmente estão inseridas em outras áreas protegidas “por exemplo o Ariri que é 

um bairro de Cananéia, comunidade, é:: o Ariri junto com o Marujá que está dentro da Ilha 

do Cardoso eles são duas comunidades beneficiárias de uma RESEX Estadual, a RESEX da 

Ilha do Tumba, que fica ao lado da unidade de conservação, há outras comunidades ali 

próximas também no entorno, Retiro, Itapanhapima, que estão dentro de outra outra unidade 

né de outra categoria aí do uso sustentável”. Por fim, o gestor complementa: “e a gente tem 

uma área urbana do município um pouco próxima também assim né (...) tá basicamente seis 

quilômetros do parque é da onde sai a maior parte de visitante de uma forma geral assim, 

entre dez, quinze minutos de barco as pessoas conseguem acessar o parque já”. 
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Figura H. Mapa com localização e entorno do Parque Ilha do Cardoso. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. 2022.   
 

Histórico: O gestor comenta durante a entrevista que o parque foi criado em uma época em 

que estavam começando a ser criadas as primeiras unidades (década de 50 e 60). Comenta 

que este movimento foi importante para criação de mais áreas protegidas no Brasil, 

inclusive, o PE Ilha do Cardoso foi um dos primeiros parques do estado de São Paulo. Nas 

últimas duas décadas a gestão, segundo o gestor, evoluiu muito para tornar-se mais 

participativa. Neste quesito cita que há muitos trabalhos sobre o tema que foram 

desenvolvidos na ilha, o que em parte se deve a presença das comunidades tradicionais 

dentro do parque. 

 

 

Parque Estadual: Itaberaba 

 

Ano de criação: 2010 (Decreto nº 55.662, de 30 de março de 2010) 

 

Área: 15.113,11 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo aprovado em 2018.   

 

Conselho Consultivo: O conselho do biênio 2017 – 2020 (Resolução SMA nº 126, de 16 de 

outubro de 2017) foi renovado. O conselho atual, então, possui 16 cadeiras.  

 

Situação Fundiária: possui áreas pendentes de regularização fundiária. Segundo o Plano de 

Manejo, 96% da área do parque é formada por propriedades particulares.  
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Histórico de gestão: gestor entrevistado trabalha no parque desde 2012. Na consulta ao 

website da Fundação Florestal não foi encontrada outra portaria de nomeação a não ser a do 

gestor entrevistado. 

 

Localização: Abrange os municípios de Guarulhos (1.404.694 habitantes), Santa Isabel 

(58.529 habitantes), Arujá (92.453 habitantes), Nazaré Paulista (18.866 habitantes) e 

Mairiporã (103.645 habitantes). Todos os municípios, com exceção de Nazaré Paulista, 

possuem IDHM acima de 0,738 (Quadro E).  

 
Quadro E. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Itaberaba e informações socioeconômicas locais. 

Município 

Pop. Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio 

mensal (salário 

mínimo) dos 

trabalhadores 

formais [2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolviment

o Humano 

Municipal 

(IDHM) [2010] 

Guarulhos 1.404.694 3.834,51 3,1 44.897,70 0,763 

Santa Isabel 58.529 138,87 2,1 27.752,63 0,738 

Arujá 92.453 779,33 2,8 69.588,09 0,784 

Nazaré 

Paulista 18.866 50,31 2,5 18.651,19 0,678 

Mairiporã 103.645 252,44 2,2 17.774,55 0,788 

O Parque Itaberaba faz divisa com o Parque Itapetinga e Cantareira (Figura I). Segundo a 

gestora, em 2010, haviam registrados cerca de 227 ocupações irregulares dentro do parque 

(ela acredita que hoje sejam mais). Como comunidades do entorno, ainda, a gestora menciona 

os bairros: Cuiabá (divisa do parque com Nazaré Paulista), Pedra Branca (Santa Isabel, onde 

fica a base de fiscalização do parque), Barroca Funda, Balneário Água Azul (Guarulhos, nos 

limites do parque e da Floresta de Guarulhos).  As comunidades de Cuiabá e Pedra Branca, 

segundo a gestora, são comunidades rurais vinculadas, principalmente em Nazaré Paulista, a 

plantação de eucalipto.  



83 

 
 

 
Figura I. Mapa com localização e entorno do Parque Itaberaba. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 

2022.   

 

Histórico: O parque foi criado junto ao Parque Estadual de Itapetinga para compor o 

contínuo Cantareira – Mantiqueira. No decreto de criação cita-se ainda o projeto do Biota – 

Fapesp: “Diretrizes para Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de São 

Paulo” como consideração a escolha das áreas. Segundo a gestora, quando o parque foi 

criado havia 227 ocupações irregulares e é possível que hoje haja mais devido ao 

parcelamento das propriedades originais.  

 

 

Parque Estadual: Itapetinga 

 

Ano de criação: 2010 (Decreto nº 55.662, de 30 de março de 2010) 

 

Área: 10.191,63 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo aprovado em 2018.   

 

Conselho Consultivo: A portaria de nomeação de conselho mais recente encontrada foi para 

o biênio 2017-2019 (Resolução SMA nº 128, de 16 de outubro de 2017) e era composto por 

10 cadeiras. 

 

Situação Fundiária: possui áreas pendentes de regularização fundiária. Segundo o Plano de 

Manejo, o parque é 100% em áreas particulares sendo que 90% é com titulação desconhecida. 

 

Histórico de gestão: gestor entrevistado estava no parque a aproximadamente 5 meses, na 

época da entrevista. Não foi encontrado registro de outros gestores no site da Fundação 

Florestal.  
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Localização: Abrange os municípios de Atibaia (145.378 habitantes), Bom Jesus dos 

Perdões (26.506 habitantes), Nazaré Paulista (18.866 habitantes) e Mairiporã (103.645 

habitantes). Todos os municípios, com exceção de Nazaré Paulista, possuem IDHM acima 

de 0,713 (Quadro F). Atibaia é o município com maior PIB per capita.  

 
Quadro F. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Itaberaba e informações socioeconômicas locais. 

Município 

Pop. Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvime

nto Humano 

Municipal 

(IDHM) 

[2010] 

Atibaia 145.378 264,57 2,6 50.498,62 0,765 

Bom Jesus 

dos Perdões 26.506 181,87 2,3 36.485,98 0,713 

Mairiporã 103.645 252,44 2,2 17.774,55 0,788 

Nazaré 

Paulista 18.866 50,31 2,5 18.651,19 0,678 

O Parque Itapetinga faz fronteira com os Parques Itaberaba e Cantareira (figura J).  Segundo 

o gestor, o parque abrange quase toda a Serra Itapetinga. Ele cita, como comunidades do 

entorno, os municípios abrangidos pelo parque.   

  
Figura J. Mapa com localização e entorno do Parque Itapetinga. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 

2022.   

Durante a entrevista ainda são delineados pelo gestor os seguintes pontos sobre o parque e 

comunidades: o parque é muito grande, fora dos padrões do interior do estado; a questão de 

haver muitas áreas que precisam ser desapropriadas; a diversidade de comunidades no 

entorno e dentro do parque. Quanto a estas comunidades complementa “O pessoal que está 

lá na ponta grudado no Parque Estadual da Cantareira tem comunidade lá que você mal entra 
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com uma viatura, tem lugar para você acessar o parque que é perigoso”. Ainda cita 

dificuldades de acesso atreladas a características naturais de declividade da serra.   

 

Histórico: O parque foi criado junto ao Parque Estadual de Itaberaba para compor o contínuo 

Cantareira – Mantiqueira. No decreto de criação cita-se ainda o projeto do Biota – Fapesp: 

“Diretrizes para Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de São Paulo” 

como consideração a escolha das áreas.  

Na entrevista o gestor conta “a serra como um todo historicamente ela serve, serviu como 

chácaras e sítios de veraneio, né, antigamente devia haver muita produção rural no local, na 

região, mas hoje nas últimas décadas como chácaras de veraneio”. Conta, ainda, que o 

planejamento para criação do parque começou em 2009 e contou com o envolvimento das 

comunidades, incluindo as pessoas que estariam dentro dos limites da UC. Porém, conta 

que esse movimento de envolvimento das pessoas “meio que congelou as atividades para 

estudos”. Ainda, comenta que a Serra é tombada desde a década de 80 e só em 2010 virou 

parque. E que essa proteção anterior era consequência de um movimento social no 

município de Atibaia.  

 

 

Parque Estadual: Itinguçu 

 

Ano de criação: 2013 (Decreto nº 14.982 de 2013) 

 

Área: 5.040 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Ainda não possui plano de manejo. 

 

Conselho Consultivo: Conselho vigente (Resolução SIMA nº 25, De 09 de março de 2021), 

possui 20 cadeiras.  

 

Situação Fundiária: possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: registro de portaria de designação do gestor entrevistado em 2013.  

 

Localização: Abrange os municípios de Peruíbe (69.697 habitantes) e Iguape (31.117 

habitantes).  

 
Quadro G. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Itinguçu e informações socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

Peruíbe 69.697  184,4 2,2 22.538,10 0,749 
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Iguape 31.117 14,58 2,2 38.078,83  0,726 

 

O Parque, de um lado, é envolto pela Estação Ecológica Juréia-Itatins e, de outro, com o mar. 

  
Figura K. Mapa com localização e entorno do Parque Itinguçu. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 

2022. 

Durante a entrevista, o gestor mencionou além dos municípios de Peruíbe e Iguape a região 

da Barra do Uma que, segundo ele, "virou uma reserva sustentável que recebe o fluxo de 

visitantes de Peruíbe”. 

 

Histórico: Sobre o histórico, o gestor comenta que em 1986 e 1987 a área foi protegida 

como Estação Ecológica. Foi assim classificada até 2013, quando foi criado o mosaico 

Juréia-Itatins e a área foi classificada como parque. No parque estão dois núcleos: 

Cachoeira do Paraíso e Arpoador (esse último implementado em 1989). 

 

 

Parque Estadual: Jaraguá 

 

Ano de criação: 1961 (Decreto nº 38.391 de 1961) 

 

Área: 492,68 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Plano de manejo de setembro de 2010. Dentre as atividades conflitantes 

estão listadas: presença de animais domésticos, antenas de comunicação e linhas de 

transmissão de energia elétrica, além da alta quantidade de veículos no interior da UC.  

 

Conselho Consultivo: Conselho com 14 cadeiras (Resolução SIMA nº 97, de 01 de setembro 

de 2021. 

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 
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Histórico de gestão: no site da Fundação Florestal foi encontrada apenas a designação do 

gestor atual ao parque em 2016.  

 

Localização: Abrange o município de São Paulo com 12.396.372 habitantes, sendo 7.398,26 

hab/km²; 0,805 IDHM e 4,1 salários mínimos médios mensais dos trabalhadores formais. No 

entorno há áreas urbanas e faz divisa com duas rodovias: SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes) 

e SP-330 (Rodovia Anhanguera). 

 
Figura L. Mapa com localização e entorno do Parque Jaraguá. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 

2022. 

O gestor comentou que há duas comunidades próximas: Chica Luísa e Sol Nascente, e 

declarou que são frequentadores regulares da unidade. Há também alguns pequenos 

produtores, com os quais mantém um canal de conversas. Eles não atuam no parque de forma 

direta e nem frequentam com regularidade como as comunidades acima mencionadas, mas a 

equipe mantém proximidade com esse público através do programa de fiscalização. Devido 

ao programa, sempre passam próximo a essas propriedades e fazem contato com os 

proprietários para saber como estão as coisas, e se eles têm notado algum tipo de atividade 

que fuja da rotina deles.  

 

Histórico: A fazenda onde hoje está o parque foi adquirida pelo governo do estado em 

1940. Em 1961 a área passou a ser um Parque Estadual.  

 

 

Parque Estadual: Juquery 

 

Ano de criação: 1993 (Decreto nº 36.859 de 1993) 

 

Área: 2.058,59 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica e Cerrado 

 

Plano de Manejo: Ainda não possui plano de manejo 
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Conselho Consultivo: Conselho vigente, possui 16 cadeiras (Resolução SIMA nº 08, de 28 

de janeiro de 2021). 

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária. 

 

Histórico de gestão: O gestor na época da entrevista havia sido designado ao parque em 

2019. Antes dessa designação, há registro de apenas mais uma portaria do mesmo ano 

atribuindo outro gestor à área.  

 

Localização: Abrange os municípios de Caieiras (104.044 habitantes) e Franco da Rocha 

(158.438 habitantes). 

 
Quadro H. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Juquery e informações socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores 

formais [2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

Caieiras 104.044 900,37 2,8 35.517,

31 

0,781 

Franco da Rocha 158.438 980,95 2,5 19.650,

05 

0,731 

O PE Juquery é cercado por áreas construídas, sendo contornado pela rodovia SP-023, uma 

estrada municipal, uma avenida e uma linha de trem (Figura M). 

 
Figura M. Mapa com localização e entorno do Parque Juquery. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 

2022. 

Segundo o gestor, há população urbana e rural no entorno do parque. Alguns deles plantam 

ou criam cavalo e gado, e acabam utilizando a área do parque como área de lazer, mas 

também para pegar capim. Na região de Caieiras, comenta que não há tanta pressão exceto 

pela área do bairro Nova Era. Ainda comenta sobre prisão na região próxima ao parque.  
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Histórico: Segundo relato do gestor, o parque está onde antes havia uma fazenda do 

complexo hospitalar do Juquery (nome do distrito de Mariporã, na época, hoje é o 

município de Franco Rocha). A cidade de Franco Rocha cresceu em função deste complexo 

hospitalar, então a relação do município com o local é grande. Relata que pais e avós de 

moradores trabalhavam, moravam ou usavam para lazer a área do complexo.  

 

 

Parque Estadual: Jurupará 

 

Ano de criação: 1992 (Decreto nº 35.703 de 1992) 

 

Área: 26.250,47 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica  

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo desde julho de 2010. Dentre as atividades 

conflitantes estão: população residente no interior do parque, presença de animais domésticos 

e exóticos e de estruturas de transmissão de energia. No interior da UC há estruturas 

associadas à hidrelétrica, além de atividades de caça, pesca e extração vegetal.  

 

Conselho Consultivo: Conselho de 2018 (a Resolução SMA nº 148, de 31 de outubro de 

2018) renovado em 2021 (Resolução SIMA nº 98, de 01 de setembro de 2021). Possui 18 

cadeiras. 

 

Situação Fundiária: possui áreas pendentes de regularização fundiária. Portaria normativa 

FF/DE nº230 de 2015, suspende autorizações de reformas e construções em áreas do parque. 

 

Histórico de gestão: Há registro de designação de três gestores (em 2020, 2017,2015), um 

deles é o gestor entrevistado. O gestor atual relata que está no parque há 4 anos.  

 

Localização: Abrange os municípios de Ibiúna (80.062 habitantes) e Piedade (55.731 

habitantes). 

 
Quadro I. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Jurupará e informações socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio 

mensal (salário 

mínimo) dos 

trabalhadores 

formais [2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

Ibiúna 80.062 67,31 2,3 21.746,50 0,71 

Piedade 55.731 69,82 2,1 21.916,31  0,716 

Ao lado da Represa Cachoeira do França e próximo ao Parque Estadual Serra do Mar (figura 

N). 
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Figura N. Mapa com localização e entorno do Parque Jurupará. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 

2022. 

O gestor comenta que no entorno do parque há fazendas, 8 Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPNs) federais e comunidades de um bairro. Há comunidades dentro 

do parque, dentre elas, 21 famílias estão listadas no Plano de Manejo como comunidade com 

evidência de tradicionalidade. 

 

Histórico: A criação do Parque está relacionada a um levantamento de terras devolutas no 

território do estado de São Paulo anterior a 1992. 

 

 

Parque Estadual: Lagamar Cananéia 

 

Ano de criação: 2008 (Decreto nº 12.810, 21 de fevereiro de 2008) 

 

Área: 40.758,64 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica  

 

Plano de Manejo: em elaboração. Última reunião registrada (Caracterização) foi em 01 de 

dezembro de 2021. 

 

Conselho Consultivo: Conselho instituído (Resolução SIMA nº15, 10 de fevereiro de 2021). 

Possui 12 cadeiras.  

 

Situação Fundiária: possui áreas pendentes de regularização fundiária 

 

Histórico de gestão: Há um único registro de designação de gestor ao parque em 2019. Essa 

designação não é a do gestor responsável pela área na época desta pesquisa.  

 

Localização: Abrange apenas o município de Cananéia com 12.542 habitantes e uma média 

de 9,86 hab/km². Além disso, possui um IDHM de 0,72. 
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O parque faz parte de um mosaico de UCs, faz divisa com os Parques Rio do Turvo e Ilha do 

Cardoso (figura O). O Parque está na divisa do estado com o Paraná. 

  
Figura O. Mapa com localização e entorno do Parque Lagamar Cananéia. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. 2022.  

Segundo o gestor, há uma comunidade que fica dentro do parque, mas é uma comunidade 

que está lá há muito tempo, desde antes da criação do parque. Essa comunidade é composta 

por cerca de doze famílias que provavelmente deverão ser retiradas do parque.  

 

Histórico: O parque foi criado a partir da reclassificação do Parque do Jacupiranga (criado 

em 1969). Dessa forma, faz parte do Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga.  

 

 

Parque Estadual: Laje dos Santos 

 

Ano de criação: 1993 (Decreto nº 37.537, 27 de setembro de 1993) 

 

Área: 5.000 ha 

 

Bioma: Marinho  

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo desde dezembro de 2018. Como atividades 

conflitantes estão descritas: pressão  gerada por pessoas que visitam a área no período de 

férias e feriados, empreendimentos de grande impacto no porto de Santos e intensidade do 

movimento de embarcações. 

 

Conselho Consultivo: Conselho vigente biênio 2020-2022 (Resolução SIMA nº 79, de 

outubro de 2020). Possui 16 cadeiras.  

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária 

 

Histórico de gestão: Registro da designação de um gesto ao parque em 2016, mas esse gestor 

não é o mesmo que estava responsável pela área na época do trabalho. 
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Localização: É um parque marinho, está a 42km da costa. Abrange apenas o município de 

Santos, com 433.991 habitantes e uma média de 1.494,26 hab/km². Além disso, possui um 

IDHM de 0,84. 

  
Figura P. Mapa com localização e entorno do Parque Marinho Laje dos Santos. Fonte: DataGEO – Sistema 

Ambiental Paulista. 2022.  

Segundo o gestor, o entorno do parque hoje é um cinturão de proteção ambiental formado 

pelo parque e uma Área de Proteção Ambiental (APA).  

 

Histórico: não há relato.  

 

 

Parque Estadual: Mananciais Campos do Jordão 

 

Ano de criação:  1993 (Decreto nº 37.539, 27 de setembro de 1993) 

 

Área: 502,96 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo desde agosto de 2015. Estão listadas como 

atividades conflitantes: plantio de pinus exótica no entorno e dentro do parque, pressão 

urbana no norte do parque, propriedades dentro do parque.  

 

Conselho Consultivo: Registro de conselho de 2014 junto ao Parque Estadual Campos do 

Jordão (Portaria FF nº 102, 07 de maio de 2014). 

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária 

 

Histórico de gestão: Designação do gestor entrevistado em 2019. Há registro da designação 

de mais dois gestores em 2017 e 2012.  
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Localização: Abrange apenas o município de Campos do Jordão, com 52.713 habitantes e 

uma média de 164,76 hab/km². Além disso, possui um IDHM de 0,749. 

 
Figura Q. Mapa com localização e entorno do Parque Mananciais Campos do Jordão. Fonte: DataGEO – 

Sistema Ambiental Paulista. 2022.  

O Gestor comenta que há três comunidades no entorno: Zé Macaco, Céu Azul e uma área de 

condomínios. Caracteriza a área como urbana.  

 

Histórico: não houve relato. 

 

 

Parque Estadual: Morro do Diabo 

 

Ano de criação: 1986 (Decreto nº 25.342, 4 de junho de 1986) 

 

Área: 3.384,53ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: Possui plano de manejo desde abril de 2006. Entre as atividades 

conflitantes listadas estão: caça e pesca, tráfego de veículos na rodovia SP-613, uso de fogo 

e agrotóxico nas plantações do entorno.  

 

Conselho Consultivo: Conselho instituído (Resolução SIMA nº59, de 20 maio de 2021). 

Possui 10 cadeiras.   

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária 

 

Histórico de gestão: Há registo da designação do gestor entrevistado em 2014, além de uma 

outra nomeação no mesmo ano.  

 

Localização: Abrange apenas o município de Teodoro Sampaio, com 23.395 habitantes e 

uma média de 13,74 hab/km². Além disso, possui um IDHM de 0,741.  
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Está na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, próximo à divisa com Mato Grosso do 

Sul (figura R). É circundado pelo rio Paranapanema e é cortado pela SP-613 (Rodovia 

Arlindo Bétio). 

 
Figura R. Mapa com localização e entorno do Parque Morro do Diabo. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental 

Paulista. 2022.  
 

Histórico: Antes de ser classificada como parque, a área era uma Reserva Estadual. Foi 

criado em terras devolutas. No Plano de Manejo o histórico e delimitação do parque está 

atrelado a construção de uma ferrovia, da rodovia SP-613, de um aeroporto e da instalação 

de uma hidrelétrica.  

 

 

Parque Estadual: Prelado 

 

Ano de criação: 2013 (Lei nº 14.982, 8 de abril de 2013) 

 

Área: 1.828ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: possui Plano de Manejo 

 

Conselho Consultivo: Conselho vigente é a renovação do conselho do biênio 2018-2020 

(Resolução SIMA nº90, de 28 de outubro de 2020). 

 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária 

 

Histórico de gestão: Designação da gestora entrevistada em 2019. Há mais dois registros de 

designação de gestores em 2019 e 2013.  

 

Localização: Abrange apenas o município de Iguape, com 31.117 habitantes, uma média de 

14,58 hab/km² e IDHM de 0,726. 
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Faz divisa com Estação Ecológica Juréia-Itatins e o mar (figura S).  

 
Figura S. Mapa com localização e entorno do Parque Prelado. Fonte: DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 

2022.  

Possui duas comunidades no entorno, segundo a gestora, bem próximas ao parque: Vila do 

Prelado e Barra do Ribeira. A vila é de caiçaras e possui cerca de 20 ou 30 residências, em 

sua maioria, são pescadores. Atividade também presente na Barra do Ribeira, associada ao 

turismo. A gestora ainda comenta que não há mais residentes dentro do parque, mas havia 

comunidade tradicional dentro. Ás vezes alguns ainda vão até área pescar “nós temos 

algumas residências, alguns locais antigos de moradores até na listagem de tradicionais, mas 

que já abandonaram suas residências e às vezes utilizam um espaço pra pescar, pra fazer 

alguma atividade econômica, mas não mais com essa caracterização de residir dentro da 

unidade de conservação”. 

 

Histórico:  O parque faz parte do mosaico de Unidades de Conservação Jureia-Itatins. Foi 

criado a partir da recategorização e divisão de uma Estação Ecológica. Segundo o gestor, 

essa divisão e reclassificação de áreas foi realizada, dentre outros motivos, para “comportar 

melhor” as comunidades tradicionais que vivem dentro da UC e no entorno. O gestor ainda 

comenta: “Então querendo ou não desde a criação do parque estadual do Prelado já tinha 

esse intuito mesmo, de tá englobando as comunidades, de tá entendendo quais são as 

necessidades dela, lógico que sempre respeitando o intuito primordial das unidades de 

conservação que é a preservação dos recursos naturais.” 

 

 

Parque Estadual: Rio do Peixe  

 

Ano de criação:  2002 (Decreto nº 47.095, 18 de setembro de 2002) 

 

Área: 7.720 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 
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Plano de Manejo: possui plano de manejo desde 2009. A caça e a pesca estão listadas como 

atividades conflitantes. 

 

Conselho Consultivo: Conselho instituído (Resolução SIMA nº 40, 28 de abril de 2021). 

Possui 14 cadeiras. 

Situação Fundiária: não possui áreas pendentes de regularização fundiária 

 

Histórico de gestão: Designação do gestor entrevistado foi em 2019. Ainda, há duas 

designações de gestores em 2018, um gestor em 2013 e o gestor entrevistado novamente em 

2012.  

 

Localização: Abrange os municípios de Ouro Verde (8.676 habitantes), Dracena (47.287 

habitantes), Presidente Venceslau (39.648 habitantes) e Piquerobi (3.706 habitantes). 

 
Quadro J. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual do Rio do Peixe e informações socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

Ouro Verde 8.676 29,15 2 13.210,54 0,692 

Dracena 47.287 88,64 2,1 25.779,84 0,776 

Presidente 

Venceslau 

39.648 50,1 1,9 18.163,42 0,763 

Piquerobi 3.706 7,33 1,9 15.089,43 0,711 

 

O parque é cortado pelo Rio do Peixe e pela rodovia SP-563 (figura T). 
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Figura T. Mapa com localização e entorno do Parque Estadual do Rio do Peixe. Fonte: DataGEO – Sistema 

Ambiental Paulista. 2022.  
Segundo o gestor, o entorno é formado, principalmente, por plantações de cana-de-açúcar. A 

zona urbana da Ouro Verde é a mais próxima do parque (as outras áreas urbanas ficam em 

uma faix de 25km do parque). O gestor ainda menciona que há alguns assentamentos e os 

distritos Jamaica e Jaciporã.  

 

Histórico:  O parque foi criado por meio de compensação ambiental pela criação da Usina 

Engenheiro Sérgio Motta. A Companhia Elétrica de São Paulo (CESP) tem o compromisso 

de construir a infraestrutura do parque: sede administrativa, almoxarifado, alojamento, 

centro de visitantes e guarita.  

 

 

Parque Estadual: Serra do Mar  

 

Ano de criação:  1977 (Decreto nº 10.251, 30 de agosto de 1977). Alguns núcleos foram 

criados após esta data: 1989 (Núcleo Santa Virgínia); 1998 (Núcleo São Sebastião); 2014 

(Núcleo Padre Dória). 

 

Área: 315.390 ha. O Núcleo Caraguatatuba possui 35.947ha; Núcleo Curucutu possui 

37.510ha; Núcleo Padre Dória possui 26.154ha; Núcleo São Sebastião possui 26.268ha e 

Núcleo Santa Virgínia 17.500ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: possui plano de manejo desde abril de 2008. 

 

Conselho Consultivo: Todos os núcleos estudados possuem conselho instituído. Os Núcleos 

Caraguatatuba, Curucutu e Padre Dória possuem conselhos com 12 cadeiras (Resolução 

SIMA nº21, 24 de fevereiro de 2021; Resolução SIMA nº82, 28 de julho de 2021 e Resolução 

SIMA nº96, 26 de novembro de 2020). O conselho do Núcleo São Sebastião possui 16 

cadeiras (Resolução SIMA nº100, 01 de dezembro de 2020) e do Núcleo Santa Virgínia, 10 

cadeiras (Resolução SIMA nº57, 19 de agosto de 2020).  

Situação Fundiária: possui áreas pendentes de regularização fundiária 

Histórico de gestão:  

Núcleo Caraguatatuba: não foram encontradas portarias de designação de gestores ao núcleo. 

Núcleo Curucutu: foi encontrada apenas uma designação de gestor em 2014. 

Núcleo Padre Dória: foi encontrada apenas uma designação de gestor em 2014. 

Núcleo São Sebastião: foram encontradas cinco portarias de nomeação de gestores a este 

núcleo do parque, incluindo a do gestor entrevistado (duas em 2014, uma em 2015 e duas em 

2018).  

Núcleo Santa Virgínia: foi encontrada apenas uma designação de gestor em 2014. 

 

Localização: O Parque Estadual Serra do Mar é dividido em 11 núcleos administrativos, 

sendo eles: Caminhos do Mar; Núcleo Bertioga; Núcleo Caraguatatuba; Núcleo Cunha; 

Núcleo Curucutu; Núcleo Itariru; Núcleo Itutinga Pilões; Núcleo Padre Dória; Núcleo 

Picinguaba; Núcleo Santa Virgínia; Núcleo São Sebastião. 
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Abrange 23 municípios, são eles: Bertioga, Biritiba Mirim, Caraguatatuba, Cubatão, Cunha, 

Itanhaém, Juquitiba, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Natividade da Serra, Paraibuna, Pedro de 

Toledo, Peruíbe, Praia Grande, Salesópolis, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, 

São Luiz do Paraitinga, São Paulo, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba (figura U). 

 
Figura U. Mapa com localização e entorno do Parque Estadual da Serra do Mar. Fonte: DataGEO – Sistema 

Ambiental Paulista. 2022.  

 

Núcleo Caraguatatuba: Abrange os municípios de Caraguatatuba (207 hab/km2), Paraibuna 

(21 hab/km2) e Natividade da Serra (8,01 hab/km2). 

 
Quadro K. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba e informações 

socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  (2010) Salário médio 

mensal (salário 

mínimo) dos 

trabalhadores 

formais [2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

Caraguatatuba 125.194 207,88 2,7 27.802,88 0,759 

Paraibuna 18.302 21,48 2,1 15.336,37 0,719 

Natividade da 

Serra 

6.624 8,01 2,2 10.848,03 0,655 

 

Faz divisa com a área urbana de Caraguatatuba (município no qual está 70% da área do 

parque) e próximo a Represa de Paraibuna (figura V). É cortado pela rodovia SP-099 

(Tamoios).  

O gestor caracteriza o entorno da seguinte forma: na divisa com São Sebastião é uma área 

mais rural e nessa porção sul houve a instalação de um Centro de Detenção Provisória da 

Fundação Casa na Zona de Amortecimento do parque. Cita ainda alguns bairros na parte sul, 

Rio Claro, Pirassununga, Maisquinho e Poços das Antas. Cita que há comunidades na parte 



99 

 
 

norte do parque (mais distantes da sede) e outras subindo a serra “para parte sul”. O Gestor 

ainda comenta que há ocupação dentro do parque. 

 
Figura V. Mapa com localização e entorno do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba. Fonte: 

DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 2022.  

 

Núcleo Curucutu: Abrange os municípios de Juquitiba (55,03 hab/km²), São Paulo (7.398,26 

hab/km²), Intanhaém (104,35 hab/km²) e Mongaguá (58,57 hab/km²).  
 

Quadro L. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Curucutu e informações 

socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

Juquitiba 31.844 55,03 2 16.452,82 0,709 

São Paulo 12.396.372  7.398,26 4,1 58.691,90  0,805 

Itanhaém 104.351 144,69 2,3 18.763,24 0,745 

Mongaguá 58.567  326 2,3 18.581,77 0,754 

 

Segundo o gestor, há comunidades indígenas dentro do parque e na zona de amortecimento. 

Cita comunidades de Parelheiros, de Mongaguá e Intahaém. Comenta que há uma Zona de 

Ocupação Temporária (ZOT) dentro do parque.  
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Figura X. Mapa com localização e entorno do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Curucutu. Fonte: 

DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 2022.  

 

Núcleo Padre Dória: Abrange os municípios de Paraibuna (21,48 hab/km²), Salesópolis 

(36,79 hab/km²), Biritiba Mirim (90,03 hab/km²), São Sebastião (185 hab/km²), 

Caraguatatuba (207,88 hab/km²) e Bertioga (97,21 hab/km²).  

 
Quadro M. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Padre Dória e informações 

socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio 

mensal (salário 

mínimo) dos 

trabalhadores 

formais [2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

Paraibuna 18.302  21,48 2,1 15.336,37 0,719 

Salesópolis 17.363 36,79 1,9 11.899,42 0,732 

Biritiba Mirim 33.265 90,03 2,2 21.320,35  0,712 

São Sebastião 91.637 185 3,1 43.173,65  0,772 

Caraguatatuba  125.194 207,88 2,7 27.802,88 0,759 

Bertioga 66.154  97,21 2,8 27.384,29 0,73 

 

O gestor comenta que não há comunidades dentro do parque, mas sim alguns moradores 

pontuais. Cita alguns bairros: dos Pintos, Casa Grande, Manoel Ferreira, Lourenço Belo. 
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Figura W. Mapa com localização e entorno do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Padre Dória. Fonte: 

DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 2022. 

 

Núcleo São Sebastião: Abrange os municípios de São Sebastião (185 hab/km²) e Salesópolis 

(36,79 hab/km²). 

 
Quadro M. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo São Sebastião e informações 

socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

São 

Sebastião 

91.637 185 3,1 43.173,65  0,772 

Salesópolis 17.363 36,79 1,9 11.899,42 0,732 

 

O gestor caracteriza o entorno como urbano e periurbano, com várias comunidades. 

Principalmente em bairros periféricos nota que há condições sociais mais baixas. E que há 

comunidades dentro do parque.  
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Figura Y. Mapa com localização e entorno do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo São Sebastião. Fonte: 

DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 2022. 

 

Núcleo Santa Virgínia: Abrange os municípios de São Luiz do Paraitinga (hab/km²) e 

Natividade da Serra (hab/km²).  

 
Quadro N. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia e informações 

socioeconômicas locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores 

formais [2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

São Luiz do 

Paraitinga 

10.693 16,84 2 15.394,97 0,697 

Natividade 

da Serra 

6.624 8,01 2,2 10.848,03 0,655 

O gestor comenta que há ocupação dentro do parque (cerca de 30% da área), mas não 

comunidades tradicionais. Comenta que na zona de amortecimento adensamento 

populacional é baixo e há várias propriedades rurais grandes. Cita duas comunidades no 

distrito de Capuçaba e no bairro de Vargem Grande.  



103 

 
 

 
Figura Z. Mapa com localização e entorno do Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia. Fonte: 

DataGEO – Sistema Ambiental Paulista. 2022. 

 

Histórico:  Núcleo Santa Virgínia era parte do Núcleo Picinguaba até 1989. No começo, as 

atividades foram focadas principalmente na área de duas fazendas que foram apropriadas 

pelo estado: Santa Virgínia e Ponte Alta. O núcleo tem um histórico de conselho, Conselho 

de Apoio à Gestão do Parque, desde 1998. Gestor comenta que histórico fundiário da área é 

conflituoso.  

 

 

Parque Estadual: Xixová-Japuí  

 

Ano de criação: 1993 (Decreto nº 37.536, 27 de setembro de 1993) 

 

Área: 901 ha 

 

Bioma: Mata Atlântica 

 

Plano de Manejo: possui plano de manejo desde 2010. As atividades conflitantes listadas 

são: caça, população no interior, extração de produtos florestais, pesca e a presença de 

embarcações, de animais domésticos e exóticos. 

 

Conselho Consultivo: Conselho instituído (Resolução SIMA nº07, 28 de janeiro de 2021). 

Possui 18 cadeiras. 

 

Situação Fundiária: possui áreas pendentes de regularização fundiária 

 

Histórico de gestão: registro da designação de quatro gestores ao parque, um deles do gestor 

entrevistado (2019, 2018, 2017, 2012).  

 

Localização: Abrange os municípios de Praia Grande (336.454 habitantes), São Vicente 

(370.839 habitantes). 



104 

 
 

 
Quadro N. Municípios abrangidos pelo Parque Estadual do Xixová - Japuí e informações socioeconômicas 

locais. 

Município Pop. 

Estimada 

(2021) 

hab/km²  

(2010) 

Salário médio mensal 

(salário mínimo) dos 

trabalhadores formais 

[2019] 

PIB per 

capita 

[2018] 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDHM) [2010] 

Praia 

Grande 

336.454 1.781,87 2,4  22.064,57 0,754   

São 

Vicente 

370.839 2.247,88  2,4  15.006,76 0,768 

  
Figura AB. Mapa com localização e entorno do Parque Estadual do Xixová-Japuí. Fonte: DataGEO – Sistema 

Ambiental Paulista. 2022.  

 

No  entorno urbano (figura AB), há uma comunidade indigena no interior e bairros no 

entorno. O gestor cita Prainha, Japuí e Canto do Forte.  

 

Histórico:  A criação do parque foi fruto de um movimento social iniciado entre a década 

de 70 e 80 devido a tentativa de criação de um condomínio fechado na área. Foi a união de 

iniciativas de dois municípios: Praia Grande e São Vicente.  

 

 

 

 

 

 


