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RESUMO 

 

Esta dissertação expõe a pressão sobre uma Área de Proteção Ambiental conhecida 

como Serra dos Cocais em Valinhos, em decorrência dos processos de expansão 

urbana, buscando compreender as tendências desta ocupação e os desafios para 

preservação de bens de interesse ambiental nestas condições. A pesquisa parte de 

um levantamento de outras APAs em condições semelhantes na base do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, para compreender o contexto da adoção 

desta modalidade. Em seguida, foram estudados outros instrumentos de 

planejamento urbano e ambiental previstos no Estatuto das Cidades, incluindo o 

Tombamento de Bens Naturais e a sua pertinência em relação ao caso da Serra dos 

Cocais. Posteriormente, foi feita a caracterização da própria Serra, considerando sua 

legislação incidente, um levantamento por fotos aéreas das tipologias de ocupação, 

que pudessem apontar dinâmicas de ocupação. Por fim, o acompanhamento das 

discussões da revisão do Plano Diretor e da regulamentação da APA da Serra dos 

Cocais caracteriza o atual embate em relação ao futuro do local. 

 

 

 

Palavras chave: Áreas de Proteção Ambiental, Expansão Urbana, Tombamento de 

Bens Naturais, Instrumentos de Planejamento Urbano. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation exposes the pressure on an Environmental Protected Areas known 

as Serra dos Cocais in Valinhos, as a result of urban expansion processes, seeking 

to understand the tendencies of this occupation and the challenges for the 

preservation of goods of environmental interest under these conditions. The research 

starts from a survey of other EPAs under similar conditions at the base of the 

National System of Conservation Units to understand the context of the adoption of 

this modality. Next, other instruments of urban and environmental planning foreseen 

in the Statute of the Cities were studied, including the Environmental Heritage and 

their relevance to the case of Serra dos Cocais. Subsequently, it was made the 

characterization of Serra itself, considering its incident legislation, a survey by aerial 

photos of the typologies of occupation, that could indicate dynamics of occupation. 

Lastly, the follow-up to the discussions of the review of the Master Plan and the 

regulation of the EPA of the Serra dos Cocais characterizes the current clash with 

the future of this place. 

 

 

 

 

 

Keywords: Environmental Protected Areas, Urban Expansion, Environmental 

Heritage, Urban Planning Instruments. 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Espacialização das APAs no Estado de São Paulo ................................. 28 

Figura 2 – Localização das APAs próximas de Valinhos .......................................... 33 

Figura 3 – Mapa da Localização da RMC e da AUJ no Estado de São Paulo .......... 44 

Figura 4 – Mapa da localização de Valinhos na RMC ............................................... 45 

Figura 5 – Mapa da Localização de Valinhos na RMC e AUJ ................................... 47 

Figura 6 – Mapa dos Municípios Integrados do Circuito das Frutas .......................... 48 

Figura 7 – Delimitação da Serra dos Cocais em Estudo ........................................... 50 

Figura 8 – Campos de Matacões na Serra dos Cocais ............................................. 52 

Figura 9 – Localização da Serra dos Cocais na Hipsometria de Valinhos ................ 53 

Figura 10 – Localização da Serra dos Cocais no Mapa Geomorfológico de Valinhos

 .................................................................................................................................. 55 

Figura 11 – Mapa de Unidades e Estruturas Geológicas de Valinhos ...................... 57 

Figura 12 – Mapa das Sub-bacias Hidrográficas de Valinhos ................................... 60 

Figura 13 – Cobertura Vegetal de Valinhos .............................................................. 61 

Figura 14 – Limites da APA da Serra dos Cocais, Lei nº 3.840/2004 ....................... 62 

Figura 15 – Mapa do Macrozoneamento existente na Serra dos Cocais .................. 68 

Figura 16 – Mapa de localização das Sub-bacias Hidrográficas ............................... 71 

Figura 17 - Mapa de localização das Áreas Especiais de Proteção e Recuperação do 

Patrimônio Histórico, Turístico, Paisagístico, Cultural e Ambiental na Serra dos 

Cocais ....................................................................................................................... 72 

Figura 18 – Localização das Ocupações na Serra dos Cocais ................................. 75 

Figura 19 – Localização do Loteamento Residencial Fechado "Quinta das Águas" . 77 

Figura 20 – Planta Urbanística do Loteamento Residencial "Quinta das Águas" ...... 78 



 
 

Figura 21 – Localização do Condomínio Residencial Vertical “Vivenda dos Pássaros” 

(Programa Minha Casa Minha Vida) ......................................................................... 79 

Figura 22 – Planta do Loteamento denominado “Vale Formoso” .............................. 80 

Figura 23 – Localização do Loteamento “Parque da Floresta” .................................. 81 

Figura 24 – Levantamento Planimétrico do Loteamento Parque da Floresta ............ 81 

Figura 25 – Localização do Loteamento Residencial Fechado “Ecovilla Boa Vista” . 83 

Figura 26 – Planta Urbanística do Loteamento Residencial Fechado “Ecovilla Boa 

Vista” ......................................................................................................................... 84 

Figura 27 – Localização do Complexo de lazer e entretenimento (casas de shows – 

Laroc – Folk Valley) ................................................................................................... 85 

Figura 28 – Mapa de localização das Ocupações Irregulares na Serra dos Cocais . 86 

Figura 29 – Localização das ocupações irregulares “Parque Suíço, Aldeia Suíça e 

Nova Suíça II” ............................................................................................................ 87 

Figura 30 – Levantamento Planialtimétrico do “Nova Suíça II”.................................. 88 

Figura 31 – Localização das ocupações irregulares “Nova Suíça e Monte Acrópoles”

 .................................................................................................................................. 89 

Figura 32 – Levantamento Planialtimétrico do Loteamento Residencial Fechado 

“Monte Acrópoles e Nova Suíça” ............................................................................... 90 

Figura 33 – Localização Fazenda Atibainha.............................................................. 91 

Figura 34 – Planta da Urbanização da Fazenda Atibainha ....................................... 92 

Figura 35 – Localização das ocupações irregulares “Clube de Campo Valinhos” e 

“São Bento do Recreio” ............................................................................................. 93 

Figura 36 – Planta Urbanística do Clube de Campo Valinhos .................................. 94 

Figura 37 – Localização da ocupação irregular do MST denominada “Mariele Vive” 

imagem 1................................................................................................................... 95 



 
 

Figura 38 – Localização da ocupação irregular do MST denominada “Mariele Vive” 

imagem 2................................................................................................................... 96 

Figura 39 – Localização da ocupação irregular “Biquinha” ....................................... 97 

Figura 40 – Localização do Condomínio Residencial Cisalpina Park ........................ 98 

Figura 41 – Planta Urbanística do Condomínio Residencial Cisalpina Park ............. 98 

Figura 42 – Localização do Parcelamento Chácaras Aldeia ..................................... 99 

Figura 43 – Parcelamento Chácaras Aldeia ............................................................ 100 

Figura 44 – Localização da Pedreira São Jerônimo ................................................ 101 

Figura 45 – Localização do Loteamento “Parque Valinhos” .................................... 102 

Figura 46 – Planta Urbanística do Loteamento “Parque Valinhos” .......................... 103 

Figura 47 – Localização da “Região dos Lagos” ..................................................... 104 

Figura 48 – Planta urbanística da “Região dos Lagos” ........................................... 105 

Figura 49 – Localização da ocupação irregular “Sítio dos Torres” .......................... 106 

Figura 50 – Matéria sobre a 2ª oficina participativa ................................................. 109 

Figura 51 – Convocação Popular para a 2ª oficina participativa do Plano de Manejo 

da APA .................................................................................................................... 113 

Figura 52 – Proposta de Ampliação dos Limites da APA da Serra dos Cocais pelo 

MOBILIZA................................................................................................................ 116 

Figura 53 – Matéria sobre Disponibilidade Hídrica na Serra dos Cocais ................ 118 

Figura 54 – Matéria divulgada pelo Vereador Henrique Conti ................................. 124 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Grupos e Categorias de Unidades de Conservação .............................. 16 

Quadro 2 – Tipos de Uso e Categorias de Manejo das Unidades de Conservação .. 21 

Quadro 3 – Seleção das Unidades de Conservação ................................................. 29 

Quadro 4 – UCs de Uso Sustentável categoria APA ................................................. 30 

Quadro 5 – Formas do Relevo no Planalto Jundiaí, na Serra dos Cocais ................ 54 

Quadro 6 – Lista das ocupações encontradas na Serra dos Cocais ......................... 74 

 



 
 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

APA   Área de Proteção Ambiental  

APP  Área de Preservação Permanente  

AUJ   Aglomeração Urbana de Jundiaí  

CATI  Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

CNUC  Cadastro Nacional das Unidades de Conservação 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente  

CONSEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CMDU Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

CMMA Conselho Municipal de Meio Ambiente 

DEPRN Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais 

EMPLASA Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

MST  Movimento Sem Terra  

MMA  Ministério do Meio Ambiente  

NUFs  Núcleos Urbanos Fechados 

OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

ONU  Organização das Nações Unidas  

PDM  Plano Diretor Municipal  

PMV  Prefeitura Municipal de Valinhos 

PSA  Pagamento por Serviços Ambientais  

RMC  Região Metropolitana de Campinas  

SNUC  Sistema Nacional de Unidades de Conservação  

UC  Unidade de Conservação 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO: INSTRUMENTOS DE 

PRESERVAÇÃO DE BENS NATURAIS .................................................................... 14 

1.1 Unidade de Conservação ................................................................................ 14 

1.1.1 Gestão e Características das Unidades de Conservação ..................... 15 

1.1.2 Área de Proteção Ambiental ..................................................................... 22 

1.1.3 Parâmetros de análise da Serra dos Cocais ............................................. 28 

1.2 Instrumentos de planejamento urbano e sua aplicação na preservação 
ambiental ............................................................................................................... 34 

1.2.1 Estatuto da Cidade .................................................................................... 34 

1.2.2 Plano Diretor ............................................................................................. 35 

1.2.3 Macrozoneamento..................................................................................... 35 

1.2.4 Zoneamento .............................................................................................. 38 

1.2.5 Tombamento ............................................................................................. 39 

1.3 Parcelamento do Solo Urbano ......................................................................... 41 

CAPÍTULO 2 – A SERRA DOS COCAIS EM VALINHOS, SP .................................. 42 

2.1   Aspectos relevantes....................................................................................... 43 

2.1.1  Inserção Regional de Valinhos ................................................................. 43 

2.2.1  Aspectos geomorfológicos e geológicos .................................................. 51 

2.2.2 Geomorfologia ........................................................................................... 52 

2.2.3 Geologia ................................................................................................ 56 

2.3 Recursos Hídricos Superficiais .................................................................... 58 

2.4 Bioma e Cobertura Vegetal .......................................................................... 60 

2.5 Instrumentos de Preservação ...................................................................... 61 

2.5.1 APA Municipal da Serra dos Cocais .......................................................... 61 

2.5.2  Área de Proteção Ambiental do Sauá ...................................................... 63 

2.5.3  Tombamento da Serra dos Cocais ........................................................... 64 

2.5.4  Plano Diretor de Valinhos ......................................................................... 66 

2.6 Caracterização da Ocupação ....................................................................... 73 

CAPÍTULO 3 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR: AS PROPOSTAS PARA A SERRA 

DOS COCAIS: ......................................................................................................... 106 

3.1 Propostas do executivo municipal: ............................................................. 107 

3.2 Propostas de representantes do mercado imobiliário ................................ 109 

3.3 Propostas da sociedade civil organizada ................................................... 110 



 
 

3.4 Propostas de representante do Poder Legislativo Municipal ...................... 123 

CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................ 124 

4.1 O Futuro da Serra dos Cocais .................................................................... 124 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 126 

REFERÊNCIAS (LEGISLAÇÕES) ................................................................................ 130 

ANEXO A................................................................................................................. 133 

 
  

 
   
  
  



13 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Para compreender a pressão que a Serra dos Cocais em Valinhos está sujeita, 

a dissertação foi dividida em quatro capítulos, no 1º foi apresentado conceitos, 

teorias e legislações sobre as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, 

categoria de manejo Área de Proteção Ambiental – APA, para entender o contexto 

em que ela se enquadra, e os motivos que levam a adoção deste instrumento de 

proteção ambiental para a área, tendo em vista a mesma estar em processo de 

regulamentação, lei municipal que cria a APA da Serra dos Cocais. 

Para isto, foi feito um levantamento das APAs existentes no Estado de São 

Paulo, na base do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde verificou-se 

a existência de diversas APAs, sendo elas federais, estaduais e municipais. Desta 

relação prévia das APAs, foram selecionadas as mais próximas à cidade de 

Valinhos, que além da proximidade, constatou-se também que tinham aspectos 

similares, o que permitiu a comparação com o estudo de caso. 

Ainda neste mesmo capítulo foram estudados outros instrumentos de 

planejamento urbano e ambiental previstos no Estatuto das Cidades, como o Plano 

Diretor e suas ferramentas, o macrozoneamento e o zoneamento, que 

simultaneamente ao processo de regulamentação da APA, encontram-se em 

processo de revisão. 

O segundo capítulo apresenta sucintamente o contexto regional em que a 

cidade de Valinhos está inserida e posteriormente a caracterização da Serra dos 

Cocais, através de sua localização, atributos naturais, legislação incidente e tipos de 

ocupações existentes, com o auxílio de mapas e aerolevantamento.  
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O terceiro capítulo traz os atores e os interesses envolvidos nas discussões da 

revisão do Plano Diretor e a regulamentação da APA da Serra dos Cocais, através 

de publicações em redes sociais e em jornais da cidade para caracterizar o atual 

embate em relação ao futuro do local. No quarto e último capítulo é apresentado um 

cenário futuro para a Serra dos Cocais. 

 

CAPÍTULO 1 – PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO: INSTRUMENTOS DE 

PRESERVAÇÃO DE BENS NATURAIS   

 

O planejamento ambiental e urbano é aquele que tem como objetivo, 

compatibilizar urbanização com preservação da natureza. Neste caso, a Unidade de 

Conservação é o instrumento de planejamento ambiental que pode ser aplicado no 

planejamento urbano e o Estatuto da Cidade é o instrumento de planejamento 

urbano que pode ser aplicado no planejamento ambiental. Sendo assim este 

capítulo apresenta estes instrumentos. 

 

1.1 Unidade de Conservação 

 

Unidade de Conservação 

“é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, 

onde conservação da natureza é o manejo do uso humano da 

natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização 
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sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para 

que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às 

atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 

sobrevivência dos seres vivos em geral” (SNUC, 2018). 

 

A criação das UCs está prevista na Constituição Federal de 1988 (Capítulo VI, 

Artigo 225, Parágrafo 1º), que determina ao poder público a incumbência de “definir, 

em todas as Unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente 

por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 

atributos que justifiquem sua proteção “. 

A Constituição do Estado de São Paulo de 1989, em seu Capítulo destinado ao 

meio ambiente, destaca igualmente sua importância, além de estabelecer, no artigo 

184, que cabe ao Estado, com a cooperação dos municípios, orientar a utilização 

racional de recursos naturais de forma sustentável, compatível com a preservação 

do meio ambiente, especialmente quanto à proteção e à conservação do solo e da 

água. 

 

1.1.1 Gestão e Características das Unidades de Conservação 

 

As áreas naturais recebem proteção através das Unidades de Conservação, 

para gestão destas, o governo instituiu o Sistema Nacional de Conservação da 

Natureza (SNUC), com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 

(BRASIL, 2000). Esta lei diz respeito à criação e gestão das UCs nas esferas 
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federal, estadual e municipal, após a realização de estudos técnicos dos espaços 

propostos, possibilitando a participação popular neste processo. 

O SNUC é o conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais, composto por 12 categorias de UC, cujos objetivos específicos se 

diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos: algumas necessitam de 

cuidados especiais, pela sua fragilidade e particularidades, e outras podem ser 

utilizadas de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo. 

As UCs se dividem em dois grupos. O primeiro é a de Proteção Integral, que 

tem usos restritos à manutenção da biodiversidade dos ecossistemas e pesquisas 

científicas, são de propriedade pública e tem controle de acesso.  

Já as de Uso Sustentável permitem a presença de atividades humanas e 

podem abarcar terras de propriedade privada, que devem ser utilizadas conforme 

um plano de manejo através de legislação específica.  

O quadro 1, abaixo, sintetiza os grupos e categorias das unidades de 

conservação: 

 

Quadro 1 – Grupos e Categorias de Unidades de Conservação 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE UNIDADES DE 

 

 

GRUPO DE PROTEÇÃO 

INTEGRAL 

CATEGORIAS 

1- ESTAÇÕES ECOLÓGICAS 

2- RESERVAS BIOLÓGICAS 

3- PARQUES NACIONAIS  

4- MONUMENTOS NACIONAIS 

5- REFÚGIOS DA VIDA SILVESTRE 

 1- ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

2- ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE 
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CONSERVAÇÃO  

 

GRUPO DE USO 

SUSTENTÁVEL 

ECOLÓGICO 

3- FLORESTAS NACIONAIS 

4- RESERVAS EXTRATIVISTAS 

5- RESERVAS DE FAUNA 

6- RESERVAS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

7- RESERVAS PARTICULARES DO 

PATRIMÔNIO NATURAL 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, 
2018. Disponível em http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html 
 

Toda UC deve ter um conselho gestor e sua função é auxiliar o chefe da UC na 

gestão, e integrá-la à população e às ações realizadas em seu entorno. Com base 

nas APAs selecionadas, o conselho gestor pode ser a Secretaria de Planejamento e 

Meio Ambiente do Poder Público onde está situada a APA (Vide quadro 4) e no 

entendimento deste autor, o conselho gestor pode ser o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente da cidade a qual pertence. 

Sendo assim, o chefe da UC neste caso, fica sob a responsabilidade do 

secretário de planejamento e meio ambiente enquanto estiver a frente do cargo, do 

mesmo modo serve para o presidente do conselho de meio ambiente, caso este seja 

o conselho gestor. 

Deve ter representação de órgãos públicos, tanto da área ambiental como de 

áreas afins (pesquisa científica, educação, defesa nacional, cultura, turismo, 

paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e assentamentos agrícolas), e 

da sociedade civil, como a população residente e do entorno, população tradicional, 

povos indígenas, proprietários de imóveis no interior da UC, trabalhadores e setor 

privado atuantes na região, comunidade científica e organizações não-
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governamentais com atuação comprovada na região. Em se tratando de UC de Uso 

Sustentável categoria APA, o Conselho Gestor tem caráter consultivo. 

É de competência dos Conselhos Gestores, 

 “Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do plano 

de manejo da UC; 

 Buscar a integração da UC com as demais unidades e espaços 

territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno; 

 Buscar a compatibilização dos interesses dos diversos 

segmentos sociais relacionados com a unidade; 

 Avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual 

elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da UC; 

 Opinar, no caso do conselho consultivo, ou ratificar, no caso de 

conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de 

parceria com OSCIP (Organização Social Civil de Interesse Público), 

na hipótese de gestão compartilhada da UC; 

 Acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do 

termo de parceria, quando constatada irregularidade; 

 Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente 

causadora de impacto na UC, em sua zona de amortecimento, 

mosaicos ou corredores ecológicos; e 

 Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar 

a relação com a população do entorno ou do interior da unidade, 

conforme o caso.” (SNUC, 2018) 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2018), a criação de uma UC 

geralmente acontece quando há uma demanda da sociedade para proteção de 
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áreas de importância biológica e cultural ou de beleza cênica, ou mesmo, para 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais.  

E ressalta que a criação de uma UC deve considerar a realidade do ambiente 

local, para que exerça influência direta no contexto econômico e socioambiental.  

É importante salientar que no processo de criação de uma UC o Mapa de 

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Brasileira é utilizado de 

forma estratégica para selecionar novas unidades de conservação. Ele enfoca as 

áreas de grande importância biológica, e prioriza aquelas que estão sob forte 

pressão antrópica. O Mapa de Remanescentes de cada bioma também é um 

documento orientador para a criação das UC. 

As UC são criadas por ato do poder público (federal, estadual ou municipal) 

após a realização de estudos técnicos e consulta pública que permitam identificar a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a UC. A realização da 

consulta pública com participação da sociedade, permite o aprimoramento da 

proposta de criação. Compete ao órgão que está propondo a criação da nova UC 

elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar consulta pública e demais 

procedimentos para a criação da UC. 

A responsabilidade pela conservação do patrimônio ambiental é de todos 

atores sociais envolvidos, então recomenda-se que as decisões sejam 

compartilhadas e com devida participação da sociedade. É função dos conselhos 

gestores efetivar e legitimar a participação da sociedade. Além disso, para uma 

implantação harmônica e eficaz, é necessário que haja um planejamento das 

práticas adotadas dentro da UC e em seu entorno, cujo instrumento de gestão é 

denominado plano de manejo. 
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Após a criação de uma UC, o plano de manejo deve ser elaborado em um 

prazo máximo de cinco anos. Toda UC deve ter um plano de manejo, que deve ser 

elaborado em função dos objetivos gerais pelos quais ela foi criada. 

O plano de manejo deve ser um documento consistente, elaborado a partir de 

diversos estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele 

estabelece as normas, restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e 

manejo dos recursos naturais da UC, seu entorno e, quando for o caso, os 

corredores ecológicos a ela associados, podendo também incluir a implantação de 

estruturas físicas dentro da UC, visando minimizar os impactos negativos sobre a 

UC, garantir a manutenção dos processos ecológicos e prevenir a simplificação dos 

sistemas naturais. 

Uma das ferramentas mais importantes do plano de manejo é o zoneamento da 

UC, que a organiza espacialmente em zonas sob diferentes graus de proteção e 

regras de uso. O plano de manejo também inclui medidas para promover a 

integração da UC à vida econômica e social das comunidades vizinhas, o que é 

essencial para que implementação da UC seja mais eficiente.  

Ao contrário do que se pensa, as UC não são espaços intocáveis! A grande 

maioria dos usos e da exploração de recursos naturais permitidos nas UC brasileiras 

prevê e potencializa atividades que contribuem para a geração de renda, emprego, 

aumento da qualidade de vida e o desenvolvimento do país, sem prejuízo à 

conservação ambiental. Entretanto, a classificação criada pelo SNUC para os tipos 

de áreas protegidas baseia-se na necessidade específica de conservação da 

biodiversidade para cada área, dando maior enfoque ao aspecto ecológico. 

As UC e outras áreas protegidas podem ser entendidas como uma maneira 

especial de ordenamento territorial, e não como um entrave ao desenvolvimento 
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econômico e socioambiental, reforçando o papel das UC no desenvolvimento 

econômico e socioambiental local. Os usos e manejo dos recursos naturais 

permitidos dentro de cada UC variam conforme sua categoria, definida a partir da 

vocação que aquela área possui. A escolha da categoria de uma UC deve 

considerar as especificidades e potencialidades de uso que o espaço oferece para 

que ela seja uma oportunidade de promoção do desenvolvimento local. 

O quadro 2, abaixo, reúne sob um olhar econômico e socioambiental, os tipos 

de atividade econômica permitida em cada categoria por classe de UC: 

 

Quadro 2 – Tipos de Uso e Categorias de Manejo das Unidades de Conservação 

Classe Principais tipos de uso 

contemplados na Lei nº 

9.985/2000 

Categoria de Manejo 

Classe 1 – Pesquisa científica e 

educação ambiental 

 

Desenvolvimento de pesquisa 

científica e de educação ambiental 

Reserva biológica; estação 

ecológica 

Classe 2 – Pesquisa científica, 

educação ambiental e visitação 

Turismo em contato com a 

natureza 

Parques nacionais e estaduais; 

reserva particular do patrimônio 

natural 

Classe 3 – Produção florestal, 

pesquisa científica e visitação 

Turismo em contato com a 

natureza 

Florestas nacionais e estaduais  

Classe 4 – Extrativismo, 

pesquisa científica e visitação 

Extrativismo por populações 

tradicionais. 

Reservas extrativistas 

Classe 5 – Agricultura de baixo 

impacto, pesquisa científica, 

visitação, produção florestal e 

extrativismo 

Áreas públicas e privadas onde a 

produção agrícola e pecuária é 

compatibilizada com os objetivos 

da UC 

Reserva de desenvolvimento 

sustentável; refúgio de vida 

silvestre; monumento natural 
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Classe 6 – Agropecuária, 

atividade industrial, núcleo 

populacional urbano e rural 

 

Terras públicas e particulares com 

possiblidades de usos variados, 

visando a um ordenamento 

territorial sustentável 

Área de proteção ambiental; área 

de relevante interesse ecológico 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, 
2018. Disponível em http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html 
 

 

1.1.2 Área de Proteção Ambiental 

 

No início da década de 1980 implantou-se no Brasil, nas instancias federal, 

estadual e municipal, a Política Nacional do Meio Ambiente, de acordo Franco 

(1997). Ela veio ao encontro de três aspectos daquele momento histórico: o primeiro 

era que a sociedade brasileira começava a pesar os resultados dos impactos 

ambientais resultantes das obras de grande porte, realizadas na década anterior 

(grandes hidrelétricas, rodovias, poluição industrial, derrames de mineração, 

intoxicação por agrotóxicos etc.); o segundo era que o Brasil começava a vivenciar o 

início da abertura política e havia a necessidade de se criarem canais para a 

participação da sociedade nas decisões do governo; o terceiro era a pressão 

exercida pelos órgãos financiadores internacionais que começavam a exigir dos 

países em desenvolvimento a consideração da variável ambiental na solicitação de 

recursos para seus programas e projetos de desenvolvimento. 

A política ambiental brasileira, define então seus objetivos na Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, que em seu Art. 2º estabelece: 

 

“A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
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desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade humana (...)”. (FRANCO 

1997, p. 107) 

 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, cria o CONAMA – Conselho Nacional 

do Meio Ambiente – o qual, pela Resolução nº 10, de 14 de dezembro de 1988, 

define em seu Art. 1º o que são as APAS, 

 

“As Áreas de Proteção Ambiental – APAS são unidades de 

conservação, destinadas a proteger e conservar a qualidade 

ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando à 

melhoria da qualidade de vida da população local e também 

objetivando a proteção dos ecossistemas regionais”. (FRANCO 

1997, p. 108) 

 

Franco (1997) diz que a figura da APA já é mencionada nos artigos 8º e 9º da 

Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, entretanto, sua definição e diferenciação das 

demais figuras de lei de proteção ambiental só se tornariam claras com a resolução 

do CONAMA, acima referida, que declara: “Visando atender aos seus objetivos, as 

APAs terão sempre um zoneamento ecológico-econômico”. 

 

“O estado de São Paulo, localizado em domínio da Mata 

Atlântica viu, com a chegada da civilização branca e ao longo de 

quase cinco séculos, sua exuberante cobertura vegetal, a qual cobria 

positivamente cerca de 80% de seu território, reduzida para 5%. E 

embora sendo um dos estados brasileiros mais degradados pela 
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ação antrópica, hoje vê-se numa situação de reversão desse 

processo, pelo menos em teoria, por ser um dos estados que mais 

criou unidades de conservação ambiental, dentre as quais uma série 

de APAs.” (FRANCO,1997, p.108) 

 

Para Moraes (2011), as APAs são talvez as mais complexas de todas as 

Unidades de Conservação, pois apresenta grandes desafios para que se consiga 

atingir seu ambicioso e complexo objetivo legal. O de compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2018), as APAs se destacam 

das demais unidades de conservação por ter como objetivo a experimentação de 

formas concretas de desenvolvimento socioeconômico, em harmonia com os 

preceitos ecológicos e as normas de preservação ambiental. Num processo de 

gestão direcionado a criação de um espaço ideal para as práticas de 

Desenvolvimento Sustentável.  

O conceito de desenvolvimento sustentável é aquele onde as necessidades 

das atuais gerações são atendidas sem comprometer o atendimento das 

necessidades das futuras gerações. Onde o combate à pobreza e desigualdade, e a 

garantia iguais para todos tende evitar crises ecológicas.  

 

“Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por 

exemplo, em nossos padrões de consumo de energia… No mínimo, 

o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas 

naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os 

solos e os seres vivos.” 
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“Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo 

de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento 

dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro 

potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas.” 

(ORGANIZAÇAO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015) 

 

Atualmente no documento intitulado Transformando Nosso Mundo: Agenda 

2030 para o desenvolvimento sustentável, traz em seu artigo 33 o seguinte:  

 

“Reconhecemos que o desenvolvimento econômico e social 

depende da gestão sustentável dos recursos naturais do nosso 

planeta. Estamos, portanto, decididos a conservar e utilizar de forma 

sustentável os oceanos e mares, recursos de água doce, bem como 

florestas, montanhas e terras áridas e proteger a biodiversidade, os 

ecossistemas e a vida selvagem. Nós também estamos 

determinados a promover o turismo sustentável, combater a 

escassez de água e a poluição da água, fortalecer a cooperação 

sobre a desertificação, as tempestades de poeira, a degradação dos 

solos e a seca e promover a resiliência e a produção de riscos de 

desastres. A este respeito, temos grande expectativa na COP13 da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica, a ser realizada no México 

em 2016.” (ORGANIZAÇAO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 9) 

 

Neste mesmo documento destacamos dentre os 17 objetivos da agenda 2030, 

o objetivo 11 – tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis; o objetivo 13 – Tomar medidas urgentes para combater a 
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mudança climática e seus impactos e o objetivo 15 – Proteger, recuperar e promover 

o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a 

perda de diversidade.  

No atual contexto, as APAs ganham mais destaque já que visam à proteção da 

vida silvestre e à manutenção de bancos genéticos e espécies raras da biota 

regional, bem como, dos demais recursos naturais, por meio da adequação das 

atividades humanas na área, promovendo a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Dessa forma, a criação das APAs tem como objetivo principal a conservação 

da diversidade de ambientes, de espécies e de processos naturais, o que requer a 

ordenação e disciplina de atividades que estejam de acordo com os potenciais e 

limitações do meio físico-ambiental destas áreas.  

A regulamentação de uma APA envolve um esforço conjunto de todas esferas 

governamentais, da iniciativa privada, das universidades e população. 

 

“...são áreas que visam conciliar a conservação da natureza 

com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, 

atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são 

permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos esteja assegurada.” (MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 

2018) 

 

Ainda de acordo com a definição do SNUC, as APAs – Áreas de Proteção 

Ambiental,  
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“...são áreas dotadas de atributos naturais, estéticos e culturais 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de 

proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação 

humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

É constituída por terras públicas e privadas.” (MINISTERIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2018) 

 

Ao findar a década de 1980, Franco (1996) menciona que foram criadas pela 

Secretaria do Meio Ambiente (SMA) 19 APAs no Estado de São Paulo, e ao longo 

destes 38 anos, foram criadas mais 22, totalizando 41 APAs.  

Todas estas estão inseridas no Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (CNUC), ele também disponibiliza outros recursos para se obter 

informações sobre as UCs e gera relatórios parametrizados das unidades de 

conservação, através dos filtros determinados pelo consultor.  

No mapa a seguir (Figura 1) foram espacializadas as Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável categoria APA (municipais, estaduais e federais), 

localizadas no Estado de São Paulo, com a finalidade de identificar aquelas mais 

próximas a Região Metropolitana de Campinas, onde se localiza a Serra dos Cocais.  
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Figura 1 – Espacialização das APAs no Estado de São Paulo 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, 
2018. Disponível em http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html 

 

1.1.3 Parâmetros de análise da Serra dos Cocais  

 

Das 41 UCs de Uso Sustentável categoria APA, localizadas no Estado de São 

Paulo, 12 delas foram selecionadas nesta pesquisa, com objetivo de construir 

parâmetros de análise para o caso da Serra dos Cocais em Valinhos. Nesta seleção, 

foram considerados os seguintes critérios: proximidade geográfica, bacia 
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hidrográfica, recursos hídricos, objetivos, semelhanças urbanas e características 

regionais. O quadro 3, abaixo, apresenta esta seleção.  

 

Quadro 3 – Seleção das Unidades de Conservação 

CATEGORIA DE MANEJO: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 

5 APA DE CAMPINAS 
X 

6 APA CABREUVA 
X 

9 APA CAMPOS DO JORDÃO 
X 

13 APA ITUPARARANGA 
X 

14 APA JUNDIAÍ 
X 

18 APA PIRACICABA JUQUERÍ-MIRIM AREA II 
X 

21 APA REPRESA BAIRRO DA USINA 
X 

27 APA SISTEMA CANTAREIRA 
X 

33 APA DO CAPIVARI-MONOS 
X 

37 APA PIRACICABA JUQUERI MIRIM ÁREA I 
X 

39 APA DO CAMPO GRANDE 
X 

40 APA PEDREGULHO 
X  

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, 
2018. Disponível em http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html 
 

Cada uma destas APAs possui características que dialogam com o caso da 

Serra dos Cocais de Valinhos, como por exemplo: a relação com os objetivos, que 

consideramos compatíveis a situação da Serra dos Cocais. 

Outro exemplo, é a Serra do Japi que pelos componentes topográficos das 

serranias de São Roque e Jundiaí, junto com a Serras de Guaxinduva e Jaguacoara, 

fazem parte de uma série de pequenas serras compostas por rochas extremamente 

resistentes (quartzitos), que ocorrem no entremeio do maciço xistoso entre a Bacia 

de São Paulo e a Depressão Periférica Paulista. 

Ela é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, e está 

localizada nos municípios de Cabreúva, Jundiaí e Pirapora de Bom Jesus, existindo 
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relação direta com nosso estudo de caso, por se tratar de uma serra tombada e 

ainda fazer parte de uma APA.  

O Anexo A traz as informações das outras 9 Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável cadastradas no SNUC, que serviram de parâmetro de análise neste 

trabalho. 

A análise destas 12 UCs de Uso Sustentável categoria APA nos permite 

verificar como este instrumento pode ser apropriado de diferentes maneiras e em 

distintas situações urbanas, sendo adaptado de acordo com as características de 

cada local. Cabe informar que das 12 UCs, 6 possuem Conselhos Gestores, 3 

possuem Plano de Manejo, 11 possuem outros Instrumentos de Planejamento e 

Gestão e somente 4 possuem os limites bem definidos.  

A seguir, no quadro 4, o detalhamento das 3 UCs de Uso sustentável categoria 

APA, remanescentes da primeira seleção, por terem relações diretas com a Serra 

dos Cocais. 

 

Quadro 4 – UCs de Uso Sustentável categoria APA 
5 – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPINAS 

Código UC 0950.35.1570 
Nome do Órgão Gestor Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal 

de Campinas 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC 1 conservar o patrimônio natural, cultural e arquitetônico da 

região, visando a melhoria da qualidade de vida da população 
e a proteção dos ecossistemas regionais. 2 proteção dos 
mananciais hídricos, notadamente as bacias do Atibaia e do 
Jaguari; 3 controle das pressões urbanizadores e das 
atividades agrícolas e industriais, compatibilizando as 
atividades econômicas e sociais com a conservação dos 
recursos naturais, com base no desenvolvimento sustentável. 
(Artigo 2° da Lei 10.850/01). 

Informações Complementares Conselho Gestor regulamentado pelo Decreto Municipal 
13.385/2002, publicado em 26/01/2002 e alterado pelo 
Decreto 14.587/2004 de 26/01/2004, publicado em 
27/01/2004. 

Municípios Abrangidos Campinas (SP) 
Conselho Gestor Sim 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Correto (O polígono corresponde ao memorial descritivo do 

ato legal de criação. 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 04/12/2007 
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Estados Abrangidos SP 
Atos Legais 

Finalidade Tipo 
Documento 

Nº Instrumento 
de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shap
e 
(ha) 

Área 
Documento 
(ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 10.850 Diário Oficial 07/06/2001 08/06/2001 0 22.300 Corresponde ao 
memorial 
descritivo do ato 
legal 

 

14 – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ    
Código UC 0000.35.1704 
Nome do Órgão Gestor Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais (Art. 15 do SNUC). 

Informações Complementares De acordo com o Decreto Estadual nº 43.284, de 03 de julho 
de 1998, as áreas proteção ambiental de Cabreúva e Jundiaí 
formam uma área geográfica contínua e integrada. 

Municípios Abrangidos Campo Limpo Paulista (SP), Itupeva (SP), Jarinu (SP), Jundiaí 
(SP) 

Conselho Gestor Sim 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Aproximado (O polígono representa uma estimativa dos 

limites da unidade). 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 17/10/2017 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shap
e 
(ha) 

Área 
Documento 
(ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 4.095 Diário Oficial 01/06/1984 01/06/1984 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

Criação Lei ordinária 7.438 Diário Oficial 16/07/1991 16/07/1991 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

39 – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO CAMPO GRANDE    
Código UC 0950.35.2638 
Nome do Órgão Gestor Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal 

de Campinas 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC Assegurar a sustentabilidade do processo de uso e ocupação 

desta região, dotada de atributos ambientais especialmente 
importantes para as gerações presentes e futuras. 

Informações Complementares  
Municípios Abrangidos Campinas (SP) 
Conselho Gestor Não 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Correto (O polígono corresponde ao memorial descritivo do 

ato legal de criação 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 20/07/2012 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
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Finalidade Tipo 
Documento 

Nº Instrumento 
de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shap
e 
(ha) 

Área 
Documento 
(ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Decreto 17.357 Diário Oficial 18/06/2011 18/06/2011 0 960 Corresponde ao 
memorial 
descritivo do ato 
legal 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, 
2018. Disponível em http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html 
 

A figura 2 apresenta a localização de 4 APAs próximas a Serra dos Cocais em 

Valinhos, sendo que 2 delas aparecem parcialmente na figura 2 (APA Piracicaba 

Juquerí-Mirim Área I e II e APA Jundiaí – estaduais, manchas verdes). E as outras 2 

(APA de Campinas e APA Campo Grande –  municipais, manchas amarelas), donde 

percebe-se a sobreposição da APA Municipal de Campinas e a APA Piracicaba 

Juquerí-Mirim Área I e II.  

A sobreposição de APAs, como a sobreposição de APA e patrimônio natural 

tombado, são situações que podem ocorrer, tendo em vista o caso de Campinas que 

pode ser observado na figura 2, quanto o de Jundiaí, conforme mencionado 

anteriormente. 

Percebemos na figura 2 que entre a APA de Campinas e a APA de Jundiaí, 

estão os municípios de Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Louveira, estes por sua vez, 

estão dentro dos limites da criação da APA do Sauá e posteriormente o tombamento 

da Serra dos Cocais que veremos no capítulo 2, propositalmente ou não, nos sugere 

que a intenção, era a de interligar as APAs de Campinas e Jundiaí. 
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Figura 2 – Localização das APAs próximas de Valinhos 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, 
2018. Disponível em http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html 
 

A APA de Campinas tem a maior influencia sobre a Serra dos Cocais, por fazer 

divisa com a própria serra, seja por apresentar características e aspectos em 

comum, continuidade da paisagem, topografia semelhante, mesma bacia 
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hidrográfica, apresenta objetivos condizentes com a eventual regulamentação da 

APA da Serra dos Cocais1.  

 

1.2 Instrumentos de planejamento urbano e sua aplicação na preservação 

ambiental  

 

1.2.1 Estatuto da Cidade 

 

O marco vigente do planejamento urbano brasileiro é a Lei Federal no. 10.257, 

de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade. A lei reforça o papel do 

município no que tange ao seu planejamento urbano, criando instrumentos para que 

a cidade estabeleça claramente as áreas que devem ter maior proteção e usos 

específicos e aquelas onde o crescimento urbano pode ser estimulado. Alguns 

destes instrumentos são aplicáveis em APAs, de acordo com a vocação das 

mesmas. 

De acordo com Torres (2016), os instrumentos do EC com conexões com a 

questão ambiental são: parcelamento, edificação ou utilização compulsórios – 

PEUC, instrumentos tributários e financeiros, limitações administrativas, 

tombamento, instituição de unidades de conservação, preempção, solo criado 

(outorga onerosa), operações urbanas consorciadas, zoneamento ambiental, 

transferência do direito de construir, estudo de impacto de vizinhança – EIV, Plano 

Diretor.  

                                            
1 Na 3ª oficina para elaboração do Plano de Manejo da Serra dos Cocais, promovida pelo executivo 
municipal, foi mencionado sobre a aprovação do Plano de Manejo da APA de Campinas pelo 
Conselho Gestor neste mesmo dia. 
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1.2.2 Plano Diretor 

 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano 

e expansão urbana, ele estabelece qual é a função social de cada propriedade na 

cidade e define, como e onde serão utilizados os demais instrumentos, ele pode 

direcionar os rumos ao desenvolvimento saudável e sustentável do município.  

No plano diretor o Poder Público municipal pode corrigir uma série de 

distorções e ou equívocos urbanísticos presentes no território do município, alguns 

deles históricos, além de melhor planejar as futuras ocupações e seus múltiplos 

usos.  

Em outras palavras, é o plano diretor que deve estabelecer qual o uso 

adequado de cada parte do território, estabelecendo limites ao direito irrestrito do 

proprietário da terra, com o objetivo de garantir o interesse público. 

Os Municípios são responsáveis pela sua própria política de desenvolvimento 

urbano e do desenvolvimento das funções sociais da cidade e bem-estar de seus 

habitantes, seu objetivo é utilizar a propriedade urbana em benefício do equilíbrio 

ecológico, garantindo que a cidade alcance a sustentabilidade.  

O artigo 42 B do Estatuto da Cidade, exige um projeto de expansão urbana, 

para que o município possa ampliar seu perímetro urbano, dispondo ainda que esse 

projeto deve ser aprovado por lei municipal que atenda às diretrizes do plano diretor. 

 

1.2.3 Macrozoneamento 

 

Um dos mais importantes instrumentos do plano diretor é o macrozoneamento, 

apesar de não ser novo, esse conceito vem ganhando importância a partir do 
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Estatuto da Cidade e principalmente, a partir das discussões realizadas Brasil afora 

sobre seus princípios e instrumentos (uma vez que a palavra “macrozoneamento”), 

propriamente dita, não é citada na ei, afirma Saboya (2009). 

O Macrozoneamento é o primeiro estágio de definição das diretrizes espaciais 

do Plano Diretor, estabelecendo “um referencial espacial para o uso e ocupação do 

solo na cidade, em concordância com as estratégias de política urbana” (Brasil, 

Estatuto da Cidade, 2002, p.41).  

É um referencial geral para o município, confere coerência para sua lógica de 

desenvolvimento, já que parte dele a necessidade ou não da expansão das áreas 

urbanas sobre as rurais, deve atuar como orientador das ações do Poder Público 

relacionadas ao desenvolvimento do Município, deve servir de base para diretrizes 

espaciais a serem obedecidas pelo Poder Público a medida que o Plano Diretor se 

implementa. 

Cada macrozona deve estabelecer com clareza os critérios utilizados para sua 

definição e os objetivos desejados para ela. Os objetivos do macrozoneamento, 

funcionam como base para a escolha dos demais instrumentos e como elementos 

de orientação para as decisões tomadas no processo de gestão (onde proteger uma 

área? onde se deve incentivar habitações de interesse social?). 

A consistência e clareza na definição dos critérios de delimitação e nos 

objetivos das macrozonas, conferem aos cidadãos uma base legal para contestar, 

na Justiça, ações e obras públicas que estejam em desacordo com os objetivos 

pretendidos, facilitando o controle social.  

Por exemplo, se uma área tem como diretriz o controle da expansão urbana e a 

proteção dos recursos naturais, qualquer tentativa de modificação para facilitar a 

expansão urbana sobre estas áreas poderá ser contestada. 
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É uma base espacial para os demais instrumentos do plano diretor do 

município, quando definidos e explicitados os objetivos específicos de cada área no 

macrozoneamento, todos os demais instrumentos legais do Estatuto da Cidade 

(outorga onerosa, transferência do direito de construir, IPTU progressivo, etc.), e 

diretrizes devem estar em consonância com estes objetivos, mesmo que possuam 

seus próprios mapas e definições espaciais. 

Incorpora e serve de base espacial para diretrizes de natureza mais 

estratégica, tais como definição de prioridades, horizontes de tempo, programas, 

ações etc., e não apenas para as normas de uso e ocupação do solo. 

Sob, este ponto de vista, o macrozoneamento atua como um organizador das 

diretrizes e instrumentos do plano diretor, trabalhando no sentido de garantir que 

todos eles estejam em harmonia entre si e atuando em conjunto para alcançar os 

objetivos definidos. 

O macrozoneamento deve, conforme já dissemos acima, incluir toda área do 

Município, urbanas e rurais, já que o Estatuto da Cidade, instituiu essa exigência, 

por esse motivo, deve também contemplar a diferenciação entre área urbana e rural, 

ou seja, entre as porções de território que podem ter parcelamento do solo e 

utilizadas para fins urbanos, e aquelas onde isso não é possível. 

Dessa forma, o macrozoneamento deve ser composto por: 

 “Definição do perímetro urbano, incluindo delimitação da malha 

urbana, de expansão urbana (se houver, com essa denominação) e 

rural; 

 Definição das macrozonas, entendidas como grandes zonas 

que estabelecem um referencial para o uso e ocupação do solo, e 

para a aplicação dos programas contidos nas estratégias. Para 

conferir a coerência pretendida para a lógica do desenvolvimento 
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urbano, é importante que o macrozoneamento tenha um número 

limitado de macrozonas diferentes, recomenda-se um número não 

maior que 8, para que não dificulte a leitura e acabe parecendo um 

zoneamento, a divisão das macrozonas são feitas de maneiras 

diversas pelos municípios, assim como a nomenclatura usada. 

 Descrição das macrozonas, assim como dos princípios e 

critérios utilizados para defini-las e seus objetivos específicos. Essa 

descrição pode ser feita através de uma tabela, para organização e 

dar consistência a cada macrozona, de forma geral as macrozonas 

deve, ocupam as linhas e suas características e objetivos as 

colunas.” (SABOYA, 2009) 

   

Resumidamente o macrozoneamento define as áreas urbanas e as áreas rurais 

do município. 

 

1.2.4 Zoneamento 

 

O zoneamento é um instrumento de planejamento urbano e amplamente 

utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as 

quais incidem diretrizes (normalmente em termos de limites e restrições) 

diferenciadas para o uso e a ocupação do solo. Servem para conduzir o 

desenvolvimento urbano na direção de objetivos definidos coletivamente. 

Alguns de seus principais objetivos são: 
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 “Controle do crescimento urbano, mantendo-o em níveis 

compatíveis com a infraestrutura instalada e a capacidade de suporte 

do meio ambiente; 

 Proteção de áreas inadequadas à ocupação urbana, 

especialmente aquelas compostas por áreas frágeis do ponto de 

vista ambiental, impróprias para urbanização e/ou que ofereçam 

riscos à ocupação; 

 Minimização dos conflitos entre usos e atividades, impedindo a 

justaposição de usos incompatíveis entre si e determinando 

possibilidades de instalação de atividades dependendo da vocação 

de cada área; 

 Controle do tráfego através da alocação de maior ou menor 

potencial de adensamento em determinadas partes da cidade, bem 

como da restrição de pólos geradores de tráfego em pontos 

problemáticos quanto ao sistema de mobilidade; 

 Manutenção do “caráter” do bairro; 

 Proteção aos valores das propriedades; 

 Restrição a atividades que atraiam moradores de outros 

bairros”. (SABOYA, 2018) 

 

O zoneamento busca alcançar seus objetivos através do controle de dois 

elementos principais: o uso do solo e a forma (tamanho, altura, posição, etc.) das 

edificações e, do parcelamento do solo (especialmente no que diz respeito ao 

tamanho mínimo dos lotes). 

 

1.2.5 Tombamento 
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O Tombamento também é um instrumento de planejamento e proteção 

ambiental que pode ser utilizado aos bens naturais, ou melhor, ao Patrimônio 

Natural, e não somente ao Patrimônio Histórico, comumente entendido.   

É por isto que esta modalidade de proteção ambiental é tratada neste trabalho, 

conforme mencionado anteriormente, a Serra do Japi juntamente com as Serras de 

Guaxinduva e Jaguacoara são tombadas pelo CONDEPHAAT. 

Definição de tombamento segundo O CONDEPHAAT (2019),  

 

“O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder 

Público, com o objetivo de preservar para a população, por 

intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor 

histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e até afetivo. A intenção é 

impedir que esses bens venham a ser destruídos ou 

descaracterizados.” 

 

O tombamento pode ser promovido em todas as esferas do governo, o órgão 

federal é o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). No caso do 

Estado de São Paulo, o órgão é o CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), as cidades podem criar 

seus conselhos municipais. 

De acordo com Egreas (1999) a palavra TOMBAMENTO significa arrolamento, 

inventário, registro etc. Neste sentido é o reconhecimento formal, pelo poder público, 

do valor cultural de um bem: uma construção, um objeto, um bairro, uma cidade, 

uma paisagem etc. A finalidade do tombamento é a proteção e a conservação, 

impondo a valorização dos monumentos ou bens de valor cultural, artístico e natural, 

em seus diversos níveis. 
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Para que um bem cultural integre o Patrimônio Natural do País, deve estar 

escrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, onde são 

inscritos os monumentos naturais, os sítios e paisagens de feição notável, tanto pela 

natureza como pela indústria humana.  

Ao ser lançado no livro do Tombo, o bem passa então a desfrutar da proteção 

(ao menos teórica) do estado, em todos níveis administrativos, que por ele deve 

zelar. Reconhecido o interesse público neste bem, a agressão a ele constitui em 

crime contra o patrimônio nacional. 

 

1.3 Parcelamento do Solo Urbano 

 

O parcelamento do solo urbano, foi instituído pela Lei nº 6.766, de dezembro 

de 1979, é um instrumento de planejamento urbano que especifica normas e regras 

que tem impacto e interferência na proteção ambiental, conforme descrito abaixo,  

 

“Art. 3o - Somente será admitido o parcelamento do solo para 

fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de 

urbanização especifica, assim definidas pelo plano diretor ou 

aprovadas por lei municipal. 

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 

tomadas as providencias para assegurar o escoamento das aguas; 

Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a 

saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 
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III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta 

por cento), salvo se atendidas exigências especificas das 

autoridades competentes; 

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham 

a edificação; 

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a 

poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua 

correção.” (PARCELAMENTO DO SOLO, 1976) 

  

Os incisos que tratam do parcelamento do solo no artigo 3º da Lei Municipal 

nº   3.840/2004 em regulamentação, que cria a APA da Serra dos Cocais são,  

 

“XI. o controle do parcelamento do solo na área rural, onde é 

proibido o sub-parcelamento em frações ideais que resultem em área 

inferior ao módulo mínimo estabelecido pelo INCRA;” 

XII. a adoção de normas específicas para o parcelamento do 

solo e de critérios para implantação de infraestrutura, 

compatibilizando a ocupação urbana com a conservação ambiental; 

XIII. o monitoramento da implantação dos parcelamentos de solo 

já aprovados, quanto ao cumprimento das condições exigidas pela 

PMV, notadamente implantação de infraestrutura, reserva florestal 

legal estabelecida pela legislação federal, controle dos processos 

erosivos e outros;”  

 

CAPÍTULO 2 – A SERRA DOS COCAIS EM VALINHOS, SP 
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Este capítulo aborda aspectos relevantes da localização de Valinhos e sua 

relação com as demais cidades da Região Metropolitana de Campinas e 

Aglomeração Urbana de Jundiaí, haja visto Valinhos se localiza na borda da RMC e 

próxima a AUJ, conforme pode ser verificado nas figuras 3, 4 e 5, e ainda fazer parte 

das cidades que compõem o “Circuito das Frutas”, figura 6, o que de certa forma 

influência na característica de sua ocupação e consequentemente na Serra dos 

Cocais, segundo análise deste autor.  

 

2.1   Aspectos relevantes   

 

2.1.1  Inserção Regional de Valinhos 

 
Valinhos integra junto com outras 20 cidades a Região Metropolitana de 

Campinas, localizada no quadrante sudeste do Estado de São Paulo, a RMC foi 

criada pelo governo estadual pela Lei nº 870, de 19 de junho de 2000 e Lei 

complementar nº 1234/2014, de 04 de fevereiro de 2014 (São Paulo, 2000). 

Bernardini (2018) relata que pesquisas recentes apontam que a configuração 

territorial contemporânea da região é derivada do processo de dispersão urbana, 

chamada urbanização dispersa.  

Os loteamentos fechados e os condomínios horizontais são tipologias de 

assentamento característicos deste fenômeno, Miglioranza (2005) afirma que este 

modelo de urbanização transformou Valinhos em uma cidade-dormitório, os 

moradores dos condomínios das cidades menores se deslocam para trabalhar em 

outras cidades e nas cidades principais de suas regiões como Campinas, Jundiaí e 

São Paulo. 
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Figura 3 – Mapa da Localização da RMC e da AUJ no Estado de São Paulo 

 

Fonte: EMPLASA 2019, disponível em: https://www.emplasa.sp.gov.br, adaptado pelo autor. 
 

A cidade tem acessos servidos por rodovias importantes como Anhanguera 

(SP-330), Dom Pedro I (SP-065), anel viário José Roberto Magalhães Teixeira (SP-

083), que cruzam o município interligando-o a outros e a Rodovia Bandeirantes (SP-

348), que apesar de não cruzar o município é lindeira e interligada ao sistema 

rodoviário mencionado, conforme pode ser verificado na figura 4.  

 

VALINHOS 
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Figura 4 – Mapa da localização de Valinhos na RMC 

 

Fonte:http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/comunicacao/pd_valinhos_encontros
_tematico_meio_ambiente_e_saneamento.pdf, acesso em setembro de 2018.  
 

Segundo SCIOTA (2002), Valinhos é conhecida por ter a melhor qualidade de 

vida da região, fato relacionado as características de seu relevo topográfico, 

constituído por morros e montículos cobertos por matas naturais e clima subtropical 

de altitude, e existência de fontes de água hidromineral. 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, a população estimada na cidade de Valinhos é de 127.123 habitantes e sua 

área territorial é de 148,538 km² (IBGE, 2018), tem como municípios limítrofes as 
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cidades de Campinas, Morungaba, Itatiba, Vinhedo e Itupeva, esta última inserida no 

aglomerado de Jundiaí.  

Ribeiro (2017), menciona que as cidades de Valinhos, Vinhedo e Louveira, 

possuem uma caraterística comum, a concentração dos Núcleos Urbanos Fechados 

(NUFs), denominação utilizada por Sciota (2016) aos Bolsões de Segurança, 

Loteamentos Fechados e Condomínios Residenciais, implantados nestas cidades.  

Embora Valinhos integre a região metropolitana de Campinas, tem influência 

dos processos urbanos da Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ) pela proximidade, 

conexões viárias e características regionais. Foi a primeira AU do Estado de São 

Paulo, institucionalizada em 24 de agosto de 2011, pela Lei Complementar Estadual 

nº 1.146 (São Paulo, 2000). 

O fenômeno da dispersão urbana também ocorre na cidade de Jundiaí e é 

observado por Pradella (2018), com o agravante de ocorrer na Área de Proteção 

Ambiental Jundiaí, existente nas cidades de Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinú 

e Jundiaí (ver quadro 4 – capítulo 1). 

Pradella (2018), apresenta exemplos na cidade de Jundiaí, onde mesmo com a 

implantação de uma APA na cidade, é verificada a existência de zonas urbanas 

densas legalizadas dentro dos limites da APA, surgimento de parcelamentos do solo 

irregulares e ilegais em zonas de conservação hídrica, bem como a instalação de 

condomínios e loteamentos fechados de alto padrão próximos em áreas de 

amortecimento da Serra do Japi, atraídos pela paisagem do local.  

Constatou alterações de zoneamento, de iniciativa do poder público municipal 

para atender demandas do mercado imobiliário e proprietários de terras, ou 

alterações pontuais por ocasião das revisões dos planos diretores, colocando em 

dúvida a preservação destas áreas.  
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Figura 5 – Mapa da Localização de Valinhos na RMC e AUJ 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no Google Earth e dados da EMPLASA, 2019. 
 

Valinhos é conhecida pela produção de diversas frutas como, figo roxo e 

goiaba, inserida no Circuito das Frutas (figura 6), uma rota turística rural formada por 

10 cidades, abarca 5 cidades da RMC, 04 cidades da Aglomeração Urbana de 

Jundiaí e Atibaia, pertencente à Região de Governo de Bragança Paulista, são elas: 

Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Jarinu, Itupeva, Itatiba, Atibaia, Morungaba e 

Indaiatuba.  



48 
 
 
 

O Projeto “Circuito das Frutas” foi instituído pelo governo federal pelo Decreto 

nº 47.180 de 02 de outubro de 2002 (São Paulo, 2002), para incentivar a agricultura 

e o turismo nestas regiões, duas atividades existentes na Serra dos Cocais, porém 

pouco exploradas neste trabalho. 

Estas cidades se encontram numa região privilegiada, próximas aos grandes 

centros de consumo (São Paulo, Jundiaí e Campinas) e abarcadas por grandes 

infraestruturas de locomoção e de lazer de importância nacional, como o aeroporto 

de Viracopos e os parques temáticos Hopi Hari e Wet`n Wild, conforme aponta 

Ribeiro (2017). 

Figura 6 – Mapa dos Municípios Integrados do Circuito das Frutas 

 

Fonte: Portal Cidades Paulistas, adaptado pelo autor. Disponível em: 
http://cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/tur-rot-frutas.html. 
 
 
 
2.2    Caracterização Ambiental da Serra dos Cocais 

 
Após breve contextualização de Valinhos no subitem anterior e a menção de 

sua ocupação predominante, caracterizada pelos condomínios e loteamentos 

residenciais e sobretudo pela dispersão desta ocupação, sem critérios e 
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planejamento das macrozona rural turística e rural turística e de proteção e 

recuperação dos mananciais da cidade como é o caso da Serra dos Cocais, tendo 

em vista os recentes problemas de abastecimento público de água, passaremos a 

caracterizar a Serra dos Cocais, bem como sua relação com este modo de 

urbanização dispersa. 

Antes disto, gostaria de deixar claro que o perímetro utilizado para a 

delimitação da serra por este autor, que serve exclusivamente para estudo da área, 

não é o mesmo definido na APA da Serra dos Cocais, pela Lei Municipal nº 

3.840/2004, considerando que os limites da serra extrapolam os limites definidos 

para a APA, que será analisada no item 2.5. Fora isto, cabe informar, que a 

ampliação dos limites da APA da Serra dos Cocais está sendo tema recorrente nas 

oficinas para elaboração do Plano de Manejo da APA. 

Independentemente de se ampliar ou não os limites da APA, este autor definiu 

como perímetro do estudo da Serra dos Cocais em Valinhos, os seguintes limites: a 

Macrozona Urbana, a Rodovia dos Agricultores, o Ribeirão Pinheiros, o Rio Atibaia, 

Morungaba, Itatiba e Vinhedo e as zonas urbanas isoladas dentro do perímetro da 

serra, conforme pode ser observado na figura 7. 
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Figura 7 – Delimitação da Serra dos Cocais em Estudo 

 

Fonte: Elaboração própria, com base na Lei nº 3.840/2004. Disponível em 
http://www.valinhos.sp.gov.br/legislacao. 
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2.2.1  Aspectos geomorfológicos e geológicos 
 

 

A presença de relevos de Morros e Morrotes sustentados por granitos e com 

extensos campos de matacões em existentes e característicos da Serra dos Cocais 

em Valinhos, são terrenos que ocorrem em vários locais do Estado de São Paulo.  

Em Campinas, os terrenos amorreados com matacões se estendem pela Serra 

das Cabras e a região do Observatório, no Distrito de Souzas e Joaquim Egídio, na 

APA de Campinas.  

Estas formações ocorrem também nos municípios de Itu, Sorocaba e São 

Roque, dentre outros, sendo uma feição comum nas áreas de constituição granítica, 

conforme Estudo Complementar (2016).  

Na figura 8, podemos identificar este tipo de formação geológica existente em 

Valinhos, ao fundo a APA de Campinas, tendo como divisor de municípios o Rio 

Atibaia, nesta mesma figura podemos notar as ocupações irregulares “Parque Suíço, 

Aldeia Suíça e Nova Suíça 2”, na Serra dos Cocais com acesso pela Rodovia Dom 

Pedro I. 
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Figura 8 – Campos de Matacões na Serra dos Cocais 

Fonte: Autor 2018. 

 

2.2.2 Geomorfologia 
 

A geomorfologia é caracterizada, segundo o Mapa Geomorfológico do Estado 

de São Paulo, pelo Cinturão Orogênico do Atlântico, contendo a unidade 

morfoescultural Planalto Atlântico, mais precisamente, o Planalto de Jundiaí, 

próximo ao contato com a Zona do Médio Tiete da Depressão Periférica Paulista, 

segundo Estudo Complementar (2016).  

O Planalto de Jundiaí, no município de Valinhos, é representado por colinas e 

morros altos com altitudes que variam entre 610 a mais de 960 metros, e 

declividades entre 6 a 17°. 

Na figura 9, percebe-se nitidamente que as porções mais altas do município de 

Valinhos estão localizadas na região da Serra dos Cocais e se estendem pelos 
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municípios de Itatiba e Vinhedo, caracterizando uma outra unidade de relevo, a de 

Morro com Serras Restritas. 

 

Figura 9 – Localização da Serra dos Cocais na Hipsometria de Valinhos 

 

Fonte:http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/comunicacao/pd_valinhos_encontros
_tematico_meio_ambiente_e_saneamento.pdf, acesso em setembro de 2018. Adaptado autor. 

 

Na Serra dos Cocais, o Planalto de Jundiaí é representado por três tipos de 

unidades de relevos de degradação, são eles: Morrotes Alongados Paralelos:  

abrange parte do norte e parte oeste da serra se estende pelo perímetro urbano do 

município; Mar de Morros: pequena porção situada na região sul, a leste da área 
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urbana, na divisa com o município de Vinhedo; e, Morros com Serras Restritas: 

unidade predominante na Serra dos Cocais. 

As características predominantes destas unidades, como formas, declividades 

e amplitudes, são apresentadas no quadro 5, e suas distribuições espaciais são 

apresentadas na figura 10. 

 

Quadro 5 – Formas do Relevo no Planalto Jundiaí, na Serra dos Cocais 

TIPOS DE 

RELEVO 

DESCRIÇÃO DECLIVIDADES 

E AMPLITUDES 

232 –  

MORROTES 

ALONGADOS 

PARALELOS 

Topos aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. 

Drenagem de alta densidade, padrão paralelo a treliça, vales 

fechados. 

Declividades 

médias a altas 

(acima de 15%) e 

amplitudes locais 

inferiores a 100m. 

243 –  

MAR DE 

MORROS 

 

Topos arredondados, vertentes com perfis convexos a 

retilíneos. Drenagem de alta densidade, padrão dendrítico a 

retangular, vales abertos a fechados, planícies aluvionares 

interiores desenvolvidas. 

Constitui geralmente um conjunto de formas em “meia laranja”. 

Declividades 

médias a altas 

(acima de 15%) e 

amplitudes locais 

de 100 a 300m. 

245 – 

MORROS 

COM 

SERRAS 

RESTRITAS 

Morros de topos arredondados, vertentes com perfis retilíneas e 

por vezes abruptas, presença de serras restritas. Drenagem de 

alta densidade, padrão dendrítico a pinulado, vales fechados, 

planícies aluvionares interiores restritas. 

Fonte:http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/comunicacao/pd_valinhos_encontros
_tematico_meio_ambiente_e_saneamento.pdf, acesso em setembro de 2018. Adaptado autor. 

 

 

 



55 
 
 
 
Figura 10 – Localização da Serra dos Cocais no Mapa Geomorfológico de Valinhos 

 

Fonte:http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/comunicacao/pd_valinhos_encontros
_tematico_meio_ambiente_e_saneamento.pdf, acesso em setembro de 18. Adaptado autor. 

 

Os níveis de fragilidade potencial na região da serra dos cocais são 

classificados como médio e alto devido à existência de formas muito dissecadas, 

com vales entalhados, por vezes associados a vales pouco entalhados, e elevada 

densidade de drenagem, desta forma, sujeitando-se a processos erosivos 

agressivos, com probabilidade de ocorrência de movimentos de massas e erosão 

linear com voçorocas (Estudo Complementar 2016). 
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2.2.3 Geologia 

 

A geologia da Serra dos Cocais é composta pelas litologias da Bacia 

Sedimentar do Paraná, formadas, de modo geral, por sedimentos paleozoicos, 

mesozoicos, lavas basálticas e rochas cenozoicas. Segundo o Estudo 

Complementar (2016), representadas pelas unidades homogêneas do período 

Proterozóico: 1 - Suíte Granítica Indiferenciada (PSCO) distribuição predominante na 

serra é composta por granitos e granitoides polidiapíricos com predominância de 

termos porfiríticos de granulações variadas, 2 - Gnaisses/Migmatizados do 

Complexo Amparo (PlaGM), 3 - Granulitos Migmatizados do Complexo Amparo 

(PlaHM). 

A presença de granitos e granitoides, deixam o solo suscetível a erosões nos 

cortes e aterros, mais intensa em aterros, são suscetíveis a escorregamentos e 

instabilidade em taludes de corte, nas superfícies de encosta, apresentam 

dificuldade de escavação, cravação de estacas e de terraplenagem devido a 

presença de matacões, bem como possibilidade de recalques de estruturas devido a 

implantação sobre os mesmos, conforme Estudo Complementar (2016).  

Na figura 11 a seguir, temos a localização da Serra do Cocais, no mapa de 

unidades e estruturas geológicas na cidade de Valinhos. 
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Figura 11 – Mapa de Unidades e Estruturas Geológicas de Valinhos 

 

Fonte:http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/comunicacao/pd_valinhos_encontros
_tematico_meio_ambiente_e_saneamento.pdf, acesso em setembro de 2018. Adaptado autor. 
 

2.2.4 Pedologia 

 

A pedologia em Valinhos é composta por uma única classe de solo, o Argissolo 

Vermelho-Amarelo (PVA). 

Os Argissolos são constituídos por solos minerais, apresentam nítida 

diferenciação entre as camadas ou horizontes, reconhecida em campo 

especialmente pelo aumento, por vezes abrupto, nos teores de argila em 

profundidade.  
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Podem ser arenosos, de textura média ou argilosa no horizonte mais 

superficial. As cores (amarelada, brunada ou avermelhada), coesão, plasticidade e 

pegajosidade são mais intensas em profundidade, devido ao aumento no teor de 

argila. 

A fertilidade dos Argissolos é variável, dependendo principalmente de seu 

material de origem. Sua retenção de água é maior na subsuperfície, que podem 

constituir em reservatórios de água.  

Em Valinhos, especificamente, o Argissolo é do tipo Vermelho-Amarelo (PVA) 

de horizonte A moderado e originado de materiais diversos, mais frequentemente 

por rochas ígneas e metamórficas ou rochas sedimentares finas, ocorrendo em 

relevos relativamente suavizados até mais ondulados. 

Neste contexto, são considerados de baixa fertilidade (distróficos). Em todos os 

casos, observam-se restrições relacionadas à baixa profundidade e presença de 

cascalhos e calhaus em superfície, especialmente nos relevos mais íngremes, que 

também impedem o uso de máquinas no cultivo. 

Os Argissolos identificados, por sua natureza pouco coesa em superfície e 

menor permeabilidade nos horizontes subsuperficiais, apresentam elevada 

suscetibilidade a processos erosivos e de movimentação de massas, o que exige 

práticas intensivas de controle nas ocupações previstas e existentes, de acordo com 

o Estudo Complementar (2016). 

 

2.3 Recursos Hídricos Superficiais 
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Valinhos está localizado na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí - PCJ, conhecida como Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – 

UGRHI 05. 

A região da Serra dos Cocais, está localizada na Sub-bacia do Rio Atibaia, que 

abrange boa parte de Valinhos, na região nordeste da cidade. Parte do escoamento 

de água superficial da serra vai para o Ribeirão Pinheiros, principal corpo d`água da 

cidade (afluente do Rio Atibaia), são elas: as microbacias do Córrego São José 

(Figueiras), a do Córrego Bom Jardim e uma microbacia sem denominação 

localizada ao norte do município. Outra parte (microbacia do Córrego Santana do 

Cuiabano e outras duas microbacias sem denominação do Rio Atibaia) escoa 

diretamente para o Rio Atibaia, que segue, até se juntar ao Rio Jaguari e formar o 

Rio Piracicaba. 

Na figura 12 a seguir, temos a localização da Serra do Cocais, no mapa das 

sub-bacias hidrográficas de Valinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 
 
 
Figura 12 – Mapa das Sub-bacias Hidrográficas de Valinhos 

 

Fonte:http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/comunicacao/pd_valinhos_encontros
_tematico_meio_ambiente_e_saneamento.pdf, acesso em setembro de 18. Adaptado autor. 
 

2.4 Bioma e Cobertura Vegetal 
 

O bioma que engloba o município de Valinhos é o da Mata Atlântica, com 

predominância da Floresta Ombrófila Densa (FOD), encontra-se distribuída em 

pequenos fragmentos por todo o município, porém maiores e mais numerosos na 

região da Serra dos Cocais. Apresenta também vegetação rupestre em pequena 

quantidade nos afloramentos rochosos (cactos nos entremeios dos campos de 

matacões), também encontrado na APA de Campinas e nas cidades de Salto e Itu. 
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Há também presença de paisagem e vegetação de cerrado, conforme indica Silva 

(2005). 

Na figura 13 a seguir, temos a localização da Serra do Cocais, no mapa de 

cobertura vegetal de Valinhos.  

Figura 13 – Cobertura Vegetal de Valinhos 

 

Fonte:http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/comunicacao/pd_valinhos_encontros
_tematico_meio_ambiente_e_saneamento.pdf, acesso em setembro de 2018. 
 

2.5 Instrumentos de Preservação 
 

2.5.1 APA Municipal da Serra dos Cocais  
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De iniciativa de um Vereador da cidade, Henrique Conti, as propostas e criação 

da APA da Serra dos Cocais em Valinhos, segundo o mesmo, foram baseadas na 

APA Municipal de Campinas e reconhece que os limites propostos na oportunidade, 

poderiam ser revistos.  

A APA municipal da Serra dos Cocais em Valinhos foi criada pela Lei Municipal 

nº 3.840, de 10 de dezembro de 2004, como instrumento da política ambiental do 

município, em região localizada entre a Serra do Morro Grande, a Serra da 

Mombuca, o córrego do Frutal, o Ribeirão Pinheiros e o Rio Atibaia. Os limites da 

APA foram descritos e definidos na lei, conforme demonstrado na figura 14. 

Figura 14 – Limites da APA da Serra dos Cocais, Lei nº 3.840/2004 

 

Fonte:http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/comunicacao/pd_valinhos_encontros
_tematico_meio_ambiente_e_saneamento.pdf, acesso em setembro de 2018. Adaptado Autor. 
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Em 2007, o Executivo Municipal constituiu através do decreto municipal nº 

6.855 de 13 de agosto de 2007, Grupo de Trabalho composto por engenheiros civis, 

arquitetos e urbanistas e advogados, com a finalidade de promover os estudos e 

ações necessários visando a adequação das disposições da Lei Municipal nº 

3.840/2004, ao ordenamento jurídico e ao interesse público vigentes. 

Este grupo produziu um relatório, que identificou a necessidade de se refazer a 

lei, por diversos problemas encontrados na sua aprovação: ausência de audiências 

públicas, imprecisão dos limites e a não incorporação de importantes mananciais 

para o futuro abastecimento de água.  

Ao se referir, sobre a não incorporação, nos limites da APA, de importantes 

bacias hidrográficas, referiam-se, à sub-bacia hidrográfica do Córrego Bom Jardim, 

localizada entre os Municípios de Valinhos e Vinhedo, com reconhecido potencial 

hídrico e a microbacia do córrego São José (Figueiras), provedoras de parte da água 

para abastecimento público de Valinhos. 

O mesmo relatório mencionou sobre a existência de projeto de lei em 

tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo visando a criação da 

APA da Serra do Sauá, previamente delimitada envolvendo áreas dos Municípios de 

Valinhos, Itatiba, Vinhedo e Louveira, conforme vem a seguir. 

 

2.5.2  Área de Proteção Ambiental do Sauá 
 

De autoria do deputado Cândido Vaccarezza e outros, o “Projeto de Lei nº 44, 

de 2006”, tramita até hoje na Assembleia legislativa do Estado de São Paulo e tem a 

intensão de criar uma área de proteção ambiental estadual do denominada “Sauá”, 

espécie de macaco encontrado nesta região. 
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Os limites da APA do Sauá são: 1 ao norte, o Rio Atibaia; 2 a leste, a Rodovia 

Romildo Prado; 3 ao sul, a Ferrovia Bandeirante (Ferrobam) e 4 a oeste, o Ribeirão 

Pinheiros e seriam definidos pela Emplasa, Consema, DEPRN, CATI, Consórcio e 

Comitê da Bacia PCJ e Prefeitura Municipais envolvidas. 

O tempo decorrido na tramitação do projeto para criação da APA do SAUÁ e a 

falta de perspectiva de sua aprovação, culminou no pedido de tombamento da Serra 

dos Cocais no CONDEPHAAT. 

 

2.5.3  Tombamento da Serra dos Cocais 
 

O pedido de tombamento de Tombamento de área natural correspondente às 

Serra dos Cocais, dos Lopes, Atibaia e do Jardim, abrangendo os municípios de 

Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Louveira, foi protocolado pela Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público “Elo Ambiental” junto ao CONDEPHAAT no ano 

de 2009 e se baseava nos limites da APA do Sauá.  

A justificativa era a exuberante fauna e flora, além de mananciais que 

abastecem cidades das regiões de Campinas e Jundiaí que já enfrentavam crises 

hídricas e poderiam sofrer com escassez de água para abastecimento futuro, então 

a preservação da região da Serra dos Cocais seria necessária para garantir o 

suprimento de água nesta região. 

A tramitação do pedido de tombamento gerou conflitos entre entidades de 

classe e as prefeituras que eram contrárias, bem como haviam divergências quanto 

ao tombamento ou não da área pelos profissionais ligados ao CONDEPHAAT, 

conforme relata Bredariol (2015), havia a sugestão daqueles profissionais, de 

transformar a área em APA, que reconheciam a pressão e riscos que ameaçavam o 

local por conta da expansão urbana. 
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Um dos motivos de discussão, era em relação ao perímetro de tombamento, 

este abrangia porções significativas dos municípios e abarcava áreas urbanas 

consolidadas, proprietários de imóveis inseridos dentro do limite da área ficaram 

preocupados que seus bens pudessem desvalorizar. 

Segundo Bredariol (2015), na época os prefeitos destas cidades eram 

contrários ao tombamento, pois consideravam uma ameaça ao desenvolvimento, 

temiam queda de arrecadação de IPTU e mencionavam que seu planos diretores já 

eram protetivos e restritivos nestas áreas. Por outro lado organizações civis 

defendiam o tombamento e alertavam sobre alterações de áreas rurais em urbanas 

para implantação de NUFs. 

Em 25 de outubro de 2018, foi publicado no Diário Oficial – Poder Executivo 

Seção I de São Paulo, 

 

“Retificação do D.O. de 17-10-2018 Na deliberação do Egrégio 

Colegiado em sessão ordinária de 24-09-2018 Ata 1936, onde se lê: 

Processo 65326/2011 Interessado: Elo Ambiental Deliberação: O 

Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por 15 votos favoráveis e 01 

abstenção, o parecer do Conselheiro Relator, pelo arquivamento do 

processo de estudo de tombamento do perímetro da Serra dos 

Cocais (deliberado na Sessão Ordinária de 06-07-2015, ata 1799), 

nos municípios de Valinhos e Atibaia. Leia-se: Processo 65326/2011 

Interessado: Elo Ambiental Deliberação: O Egrégio Colegiado 

deliberou aprovar, por 15 votos favoráveis e 01 abstenção, o parecer 

do Conselheiro Relator, pelo arquivamento do processo de estudo de 

tombamento do perímetro da Serra dos Cocais (deliberado na 
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Sessão Ordinária de 06-07-2015, ata 1799), nos municípios de 

Valinhos e Itatiba.” (DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, 2018)  

 

Os conselheiros do CONDEPHAAT optaram pelo arquivamento do pedido de 

tombamento do perímetro da Serra dos Cocais, alegando dificuldade de delimitação 

da área e existência de outras legislações de salvaguarda dos valores do local e 

sugeriram a criação de uma APA para a gestão da Serra dos Cocais ao invés do 

tombamento. 

No entanto, reconheceram a difícil tarefa de se atribuir valor as áreas naturais e 

expressaram preocupação em se comparar a legislação ambiental e o tombamento, 

que tem papéis diferentes. Segundo os conselheiros, o tombamento serve para 

proteger as áreas naturais quando estas têm a ver com a preservação da memória, 

com a questão social e não apenas com os valores ambientais. 

   

2.5.4  Plano Diretor de Valinhos 

 

A Serra dos Cocais também tem sido objeto de avaliação e debates no âmbito 

da revisão do Plano Diretor de Valinhos que atualmente é disposto pela Lei 

Municipal nº 3.841, de 21 de dezembro de 2004, que está em pleno processo de 

revisão, que vem se arrastando desde 2013 na administração pública passada. O 

Poder Público atual contratou uma empresa para esta finalidade e vem conduzindo 

os trabalhos de revisão, com organização de oficinas, elaboração de mapas 

temáticos e produção de diagnóstico e prognósticos sobre o município.  

Diante do arquivamento do pedido de tombamento da Serra dos Cocais, recaiu 

sobre a revisão do plano diretor a responsabilidade de regulamentação da APA da 
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Serra dos Cocais, tendo em vista que ambos devem estar alinhados, caso contrário 

a gestão da área tende a se complicar, segundo a interpretação deste autor.  

Devido ao histórico da dificuldade de se impor limites à ocupação da Serra dos 

Cocais conforme exposto na dissertação, o macrozoneamento se torna peça chave 

neste processo, pois ele define as áreas rurais e urbanas do município e quais as 

diretrizes de ocupação para elas. 

De forma geral, atualmente, incidem na Serra dos Cocais duas macrozonas 

rurais, são elas: a Macrozona Rural Turística e a Macrozona Rural Turística e de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais, conforme demonstrado na figura 15.  

Sob o ponto de vista do autor, não haveria a necessidade da Serra dos Cocais 

conter duas macrozonas, e sim uma única macrozona, deixando distinções para o 

zoneamento. 
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Figura 15 – Mapa do Macrozoneamento existente na Serra dos Cocais 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no anexo II da Lei nº 3.841/2004. Disponível em 
http://www.valinhos.sp.gov.br/legislacao. 
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Nas macrozonas rural turística e rural turística e de proteção e recuperação dos 

mananciais, cujas definições estão contidas no artigo 74 do plano diretor, estão 

previstos parcelamento e fracionamento do solo urbano. Para aprovação, os 

empreendimentos devem apresentar um Estudo Ambiental Preliminar – EAP, 

constituído de Diagnóstico Ambiental da ADA – Área Diretamente Afetada, conforme 

previstos no Artigo 75 do plano diretor e Lei Municipal nº 4.695, de 25 de agosto de 

2011.  

Tendo localizado as macrozonas incidentes na Serra dos Cocais, passaremos 

agora as sub-bacias hidrográficas que incidem na serra. Para isto o plano diretor 

vigente, através de seu artigo 39 considerou áreas especiais de proteção, 

destinadas à reserva de água para captação e em seu artigo 43 considerou áreas 

especiais destinadas a drenagem urbana, ambas contendo uma série de exigências 

para os empreendimentos que pretendem se implantar nestas áreas.  

Na figura 16, foi feita a localização das sub-bacias hidrográficas incidentes na 

Serra dos Cocais, nesta mesma figura é possível verificar que as sub-bacias 

hidrográficas especiais para reserva de futura captação de água do Córrego dos 

Ortizes, do Córrego Bom Jardim e a do Córrego São José (Figueiras) não foram 

inseridas nos limites da APA da Serra dos Cocais – Lei Municipal nº 3.840/2004, 

tendo sido apontado anteriormente pela área técnica, e uma das reivindicações dos 

participantes das oficinas de regulamentação da APA.  

O córrego Bom Jardim é formado por outros três córregos, Córrego dos 

Ortizes, localizado em Valinhos, Córrego Santa Fé em Vinhedo e uma pequena 

parte em Valinhos, e o Córrego Iguatemi, localizado em Vinhedo, onde Valinhos faz 

captação de água na Barragem João Antunes dos Santos, ou seja, parte da água 

que abastece Valinhos, fica em Vinhedo, as três microbacias destes três córregos, 
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são as cabeceiras do Córrego Bom Jardim e um trecho do mesmo córrego, faz a 

divisa entre os dois municípios.  

Além da captação em Vinhedo, Valinhos tem outro ponto de captação de água 

no Córrego Bom Jardim, localizado na Barragem do Moinho Venho, ou seja, faz 

duas captações, nas microbacias hidrográficas que compõem o Córrego Bom 

Jardim.  
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Figura 16 – Mapa de localização das Sub-bacias Hidrográficas 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos anexos IV.1 e IV.2 da Lei nº 3.841/2004. Disponível em 
http://www.valinhos.sp.gov.br/legislacao. 
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O plano diretor também considera áreas especiais de proteção e recuperação 

do patrimônio histórico, turístico, paisagístico, cultural e ambiental, através do anexo 

IV.3 (figura 17). 

 

Figura 17 - Mapa de localização das Áreas Especiais de Proteção e Recuperação do Patrimônio 
Histórico, Turístico, Paisagístico, Cultural e Ambiental na Serra dos Cocais 

 

Fonte: Anexo IV.3  da Lei nº 3.841/2004. Disponível em http://www.valinhos.sp.gov.br/legislacao 
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2.6 Caracterização da Ocupação 
 

 
A Serra dos Cocais é ocupada por diferentes tipos de ocupação, como por 

exemplo: turismo, complexos destinados ao lazer, recreação e ao entretenimento 

(pesqueiros, espaços destinados a eventos, hotéis, clube do sindicato dos químicos, 

a Laroc e Folk Valley), estes sobretudo, influenciados pelo acesso à Rodovia Dom 

Pedro I. E usos agrícolas espalhados por toda área. 

Outro tipo de ocupação que ocorre na serra, e aquela onde há extração de 

pedras, algumas feitas de forma artesanal, outras com algum tipo de maquinário e a 

Pedreira São Jerônimo. 

Mas o principal tipo de ocupação, são os núcleos urbanos fechados 

(condomínios horizontais e loteamentos), alguns destes três tipos de ocupações 

mencionadas nos parágrafos anteriores foram mapeados, considerando sua 

relevância na Serra dos Cocais. 

Encontramos dentro dos limites da Serras dos Cocais, 19 ocupações, listadas 

no quadro 6 e apontadas no mapa de localização na figura 18. Posteriormente, uma 

a uma, foram descritas a partir da análise de fotos aéreas levantadas e com base 

nas informações disponíveis, algumas coletadas junto aos técnicos da Secretaria de 

Planejamento e Meio Ambiente e outras nos sites dos profissionais que atuaram em 

alguns dos projetos, como é o caso do escritório do arquiteto e urbanista Jorge 

Wilheim, que desenvolveu dois projetos de urbanização de grande porte na Serra 

dos Cocais, e estão disponíveis no site do escritório, são eles: “Urbanização da 

Fazenda Atibainha” e “Região dos Lagos”. 
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Quadro 6 – Lista das ocupações encontradas na Serra dos Cocais 

 OCUPAÇÕES TIPOLOGIA MACROZONA SITUAÇÃO PADRÃO 

1 QUINTA DAS ÁGUAS LOTEAMENTO RURAL OUTROS ALTO 

2 VIVENDA DOS PÁSSAROS CONDOMÍNIO VERTICAL URBANA REGULAR MÉDIO 

3 PARQUE FLORESTA LOTEAMENTO RURAL REGULAR ALTO 

4 ECOVILLA BOA VISTA LOTEAMENTO URBANA REGULAR ALTO 

5 LAROC E FOLK VALLEY OUTROS RURAL -------------- ALTO 

6  
PARQUE SUÍÇO E ALDEIA 
SUÍÇA ASSENTAMENTO URBANA IRREGULAR ALTO 

7 NOVA SUÍÇA II ASSENTAMENTO URBANA IRREGULAR ALTO 

8 
MONTE ACRÓPOLÍS E 
NOVA SUÍÇA ASSENTAMENTO URBANA IRREGULAR ALTO 

9 FAZENDA ATIBAINHA LOTEAMENTO RURAL OUTROS ALTO 

10 CLUBE DE CAMPO  ASSENTAMENTO URBANA IRREGULAR ALTO 

11 SÃO BENTO DO RECREIO ASSENTAMENTO URBANA OUTROS BAIXO 

12 MARIELE VIVE ASSENTAMENTO RURAL IRREGULAR BAIXO 

13 BIQUINHA ASSENTAMENTO RURAL IRREGULAR BAIXO 

14  CISALPINA PARK CONDOMÍNIO URBANA REGULAR ALTO 

15 CHÁCARAS ALDEIA LOTEAMENTO URBANA REGULAR MÉDIO 

16 SÃO JERÔNIMO PEDREIRA RURAL OUTROS -------- 

17 PARQUE VALINHOS LOTEAMENTO URBANA REGULAR ALTO 

18 REGIÃO DOS LAGOS LOTEAMENTO RURAL OUTROS ALTO 

19 SÍTIO DOS TORRES ASSENTAMENTO RURAL IRREGULAR MÉDIO 

Fonte: Adaptado pelo autor (CILENTO), 2017 
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Figura 18 – Localização das Ocupações na Serra dos Cocais 

 

Elaboração própria, com base no anexo II da Lei nº 3.841/2004. Disponível em 
http://www.valinhos.sp.gov.br/legislacao. 
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Ocupação 1: Loteamento Residencial “Quinta das Águas” (figura 19 e 20), 

localizado na fazenda mais conhecida da cidade a Fazenda “Fonte Sônia”, 

macrozona rural turística, área especial de proteção para futura captação de água, 

da sub-bacia do Córrego São José (Figueiras), o projeto do loteamento prevê a 

implantação de 1.255 lotes residenciais e 14 não residenciais, numa área de 

2.564.265,23 m² (Dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e 

sessenta e cinco metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados). 

Tendo o empreendedor apresentado Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 

de Impacto no Meio Ambiente – EIA/RIMA para aprovação do projeto, mas após 

passagem tumultuada pelos Conselhos de Meio Ambiente e de Desenvolvimento 

Urbano do Município, não obteve autorização para alteração da macrozona rural 

turística para macrozona urbana.  

Este sem dúvida é um dos mais, se não o mais polêmico projeto de loteamento 

em análise naquela região. Na figura 19 é possível identificar algumas das 

nascentes existentes no interior da área. 
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Figura 19 – Localização do Loteamento Residencial Fechado "Quinta das Águas" 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 20 – Planta Urbanística do Loteamento Residencial "Quinta das Águas" 

 
Fonte: Projeto de Arruamento e Loteamento, disponível em 
http://www.comitespcj.org.br/images/Download/ResQuintaAguas_EIA-RIMA.rar. 

 

Ocupação 2: Condomínio Residencial Vertical “Vivenda dos Pássaros”, 

localizado na Rua Julia Lovisaro Vicentini (Nona) foi a segunda modificação da 

macrozona rural turística para a macrozona urbana, através da Lei Municipal nº 

4.909, de 02 de outubro de 2013, os imóveis localizados no Loteamento Sítios 

Frutal, destinados exclusivamente a execução de empreendimentos habitacionais de 

interesse social vinculados a faixa 1 do “Programa Minha Casa, Minha Vida”.  

Constituído por 900 unidades habitacionais distribuídos em 3 condomínios 

residenciais verticais, preliminarmente a aprovação dos condomínios verticais, 

conforme localizado na figura 21, o imóvel passou por parcelamento do solo que 

originou o Loteamento denominado “Vale Formoso”, ver na figura 22, composto por 
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3 lotes com 300 unidades habitacionais para famílias de baixa renda, seu processo 

de aprovação foi conturbado. 

 

Figura 21 – Localização do Condomínio Residencial Vertical “Vivenda dos Pássaros” 
(Programa Minha Casa Minha Vida) 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 22 – Planta do Loteamento denominado “Vale Formoso” 

 
Fonte: Projeto de Arruamento e Loteamento 
 
 

 

Ocupação 3: Loteamento Residencial Fechado “Parque da Floresta” (figuras 

23 e 24), com acesso pela Rodovia dos Agricultores, é um loteamento rural 

composto por 17 lotes, com áreas superiores a 20.000 m², localizado na macrozona 

rural turística, nas margens do Ribeirão Pinheiros que corta transversamente e 

percorre uma de suas divisas laterais, em área especial de proteção e recuperação 

do patrimônio, histórico, turístico, paisagístico, cultural e ambiental, na faixa ao longo 

do Ribeirão Pinheiros. 
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Figura 23 – Localização do Loteamento “Parque da Floresta” 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
 

Figura 24 – Levantamento Planimétrico do Loteamento Parque da Floresta 

 

Fonte: Projeto de Arruamento e Loteamento 
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Ocupação 4: Loteamento Residencial Fechado “Ecovila Boa Vista” (figuras 25 

e 26), localizado na via marginal a Rodovia dos Agricultores, foi a primeira 

modificação da macrozona rural turística para macrozona urbana, através da Lei 

Municipal nº 4.720, de 30 de novembro de 2011, que definiu como áreas urbanas 

isoladas, imóveis localizados no Bairro Espírito Santo, de propriedade de Vila Hípica 

Empreendimentos e Participações Ltda., para a finalidade de urbanização 

específica, visando a implantação de parcelamento do solo na modalidade de 

loteamento fechado. Possui aproximadamente 190 lotes residenciais de alto padrão 

com 500 m² de área em média. O Ribeirão Pinheiros passa próximo e corta 

transversalmente parte do loteamento, fica localizado em área especial de drenagem 

e em área especial de proteção e recuperação do patrimônio, histórico, turístico, 

paisagístico, cultural e ambiental, na faixa ao longo do mesmo ribeirão. 
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Figura 25 – Localização do Loteamento Residencial Fechado “Ecovilla Boa Vista” 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 26 – Planta Urbanística do Loteamento Residencial Fechado “Ecovilla Boa Vista” 

 
Fonte: Projeto de Arruamento e Loteamento 

 

Ocupação 5: Complexo de lazer, recreação e entretenimento “Laroc e Folk 

Valley” (figuras 27 e 28), são ambientes destinados a apresentação de shows 

musicais ao ar livre, estão localizados a via marginal da Rodovia Dom Pedro I, na 

macrozona Rural Turística e de Proteção e Recuperação dos Mananciais, em área 

especial de proteção para futura captação da sub-bacia sem denominação do Rio 

Atibaia a nordeste do município. Este tipo de ocupação tem se tornado tendência na 

serra, tendo em vista, os imóveis confrontantes com a rodovia terem condições 

previstas em zoneamento para desenvolverem usos comerciais, de serviços e até 

industriais.   
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Figura 27 – Localização do Complexo de lazer e entretenimento (casas de shows – Laroc – 
Folk Valley) 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
 

Considerando que a partir deste ponto aparecerão algumas ocupações 

irregulares, apresento um outro mapa, com informações complementares, 

detalhando melhor as ocupações 6, 7, 8, 10,11, 12, 13 e 19 conforme figura 28 a 

seguir:  
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Figura 28 – Mapa de localização das Ocupações Irregulares na Serra dos Cocais 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (CILENTO), 2017. 
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Ocupação 6 e 7: Ocupações irregulares “Parque Suíço, Aldeia Suíça e Nova 

Suíça 2” (figura 29), tem seus acessos pela Rodovia Dom Pedro I, estão localizados 

em zona urbana isolada e em área especial de proteção para futura captação de 

água da sub-bacia do Rio Atibaia sem denominação, localizada a nordeste do 

município. 

Estes possuem caraterísticas comuns aos assentamentos Monte Acrópoles e 

Nova Suíça, com uma diferença entre estes dois, não possuem infraestrutura para 

escoamento de águas pluviais, segundo Cilento (2017). 

 

Figura 29 – Localização das ocupações irregulares “Parque Suíço, Aldeia Suíça e Nova Suíça 
II” 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 30 – Levantamento Planialtimétrico do “Nova Suíça II” 

Fonte: Levantamento Planialtimétrico do Assentamento Nova Suíça II. 

 

Ocupação 8: Ocupações irregulares “Monte Acrópoles e Nova Suíça” (figuras 

31 e 32), estão localizados em zona urbana isolada e recortado pelos limites dos 

municípios de Valinhos e Itatiba.  

O acesso ao local é pela Rodovia Dom Pedro I, através de estrada particular, a 

regularização deste tipo de parcelamento é complexa, pois geralmente, possui 

arruamento com largura e inclinação de vias fora das normas, ausência de sistema 

de lazer e áreas institucionais.  

Mesmo o Poder Público tendo contribuído para a regularização destes 

empreendimentos, dando a eles um zoneamento urbano, os processos na PMV se 

arrastam por anos e nenhum deles conseguiu se regularizar até então. No caso em 

específico do Monte Acrópoles e Nova Suíça, a localização em dois municípios 

podem prejudicar ainda mais a regularização.  
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Figura 31 – Localização das ocupações irregulares “Nova Suíça e Monte Acrópoles” 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 32 – Levantamento Planialtimétrico do Loteamento Residencial Fechado “Monte 
Acrópoles e Nova Suíça” 

 
Fonte: Projeto de assentamento Monte Acrópoles e Nova Suíça 

 

Ocupação 9: Fazenda “Atibainha” (figuras 33 e 34), localizada entre os 

municípios de Valinhos e Itatiba, tem acesso pela Rodovia Dom Pedro I, está 

localizada na macrozona rural turística e de proteção e recuperação dos mananciais 

e em área especial de proteção para futura captação de água da sub-bacia do Rio 

Atibaia sem denominação localizada a nordeste do município.  

Para a defesa de alteração da macrozona rural turística e de proteção e 

recuperação dos mananciais para macrozona urbana, com o objetivo de implantar 

um loteamento de uso misto, mas de predominância residencial, foi desenvolvido um 

Relatório Ambiental Preliminar – RAP, no entanto esta alteração de macrozonas 

nunca foi efetivada.  
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O anteprojeto do loteamento e o RAP foram desenvolvidos pelo escritório do 

arquiteto e urbanista Jorge Wilheim, em uma área com mais de 2.900.000,00 m² 

(Dois milhões e novecentos mil metros quadrados). O loteamento conta com lotes de 

tamanhos variados de alto e médio padrão, um centro educacional, um clube e um 

shopping center.  

 

Figura 33 – Localização Fazenda Atibainha 

 

Fonte: Google Earth 2018, data da imagem 12.04.2018, acesso em 15.05.19. Editado Autor. 
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Figura 34 – Planta da Urbanização da Fazenda Atibainha 

 

Fonte: http://jorgewilheim.com.br, acesso em 16/05/2019. 
 

Ocupação 10 e 11: Ocupações irregulares “Clube de Campo Valinhos” e “São 

Bento do Recreio” (figuras 35 e 36), o primeiro de alto padrão e o segundo de baixo 

padrão, tem seus acessos pela Estrada Valinhos – Itatiba, também conhecida por 

Estrada dos Jequitibás e estão distantes 12 km do centro da cidade. Localizados na 

macrozona urbana, em área especial de proteção para a reserva de futura captação 
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de água da sub-bacia do Córrego Santana do Cuiabanos. O Loteamento São Bento 

do Recreio previamente instituído teve seus lotes parcelados em dimensões 

inferiores aos permitidos e se transformou num assentamento irregular, ocupado por 

famílias de baixa renda, sendo que, parte dele passou e outra parte ainda passa por 

processo de regularização fundiária. 

 

Figura 35 – Localização das ocupações irregulares “Clube de Campo Valinhos” e “São Bento 
do Recreio” 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 36 – Planta Urbanística do Clube de Campo Valinhos 

 

Fonte: Projeto de Arruamento e Loteamento 
 

Ocupação 12: Ocupação irregular do Movimento Sem Terra – MST, 

denominado “Mariele Vive” está localizado em uma propriedade particular com 

acesso pela Estrada do Jequitibá, na macrozona rural turística e de proteção e 

recuperação dos mananciais, em área especial de proteção a reserva a captação 

futura da sub-bacia do Córrego Santana dos Cuiabanos. A ocupação “Mariele Vive” 

se instalou em meados de abril de 2018, com aproximadamente 700 (setecentas) 

famílias. Na figura 37, através do aerolevantamento realizado no início do ano de 

2018, observa-se a área sem a ocupação e na figura 38, através do Google Earth, 

podemos observar a ocupação da área pouco tempo depois. 
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Figura 37 – Localização da ocupação irregular do MST denominada “Mariele Vive” imagem 1 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 38 – Localização da ocupação irregular do MST denominada “Mariele Vive” imagem 2 

 
Fonte: Google Earth 2018, data da imagem 18.08.2018, acesso em 15.05.19. Editado Autor 
 

Ocupação 13: “Biquinha” (figura 39) é uma ocupação irregular, precária e 

consolidada, faz frente para a Estrada dos Jequitibás, está localizada na macrozona 

rural turística e de proteção e recuperação dos mananciais, em área especial de 

proteção para reserva de futura captação de água da sub-bacia do Córrego São 

José (Figueiras), além de estar completamente inserida em Área de Proteção 

Permanente – APP, tendo em vista passar pela área um corpo d`água componente 

do Córrego Figueiras. Uma das justificativas para a alteração da macrozona rural 

turística para macrozona urbana, na implantação do “Vivenda dos Pássaros”, era 

que o mesmo iria atender os moradores da “Biquinha”.  
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Figura 39 – Localização da ocupação irregular “Biquinha” 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 

 

Ocupação 14: Condomínio Residencial “Cisalpina Park” (figuras 40 e 41), tem 

acesso a partir da Estrada dos Jequitibás (Valinhos- Itatiba), está localizado na 

macrozona urbana (zona urbana isolada), em área especial de proteção para 

reserva de futura captação de água da sub-bacia do Córrego São José (Figueiras).  
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Figura 40 – Localização do Condomínio Residencial Cisalpina Park 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
 
 

Figura 41 – Planta Urbanística do Condomínio Residencial Cisalpina Park 

 
Fonte: Projeto do Condomínio. 
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Ocupação 15: Parcelamento “Chácaras Aldeia” (figuras 42 e 43) tem acesso 

pela Rua João Bissoto Filho, está localizado na macrozona urbana isolada, possui 7 

lotes com áreas superiores a 5.000 m². 

 

Figura 42 – Localização do Parcelamento Chácaras Aldeia 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 43 – Parcelamento Chácaras Aldeia 

Fonte: Projeto de Parcelamento. 

 

Ocupação 16: Pedreira “São Jerônimo” (figura 44) é um representante 

significativo de um outro tipo de ocupação que ocorre na Serra dos Cocais, o da 

exploração de recursos minerais, tendo em vista a mesma possuir reservas de 

granito, está localizado na macrozona rural turística e de proteção e recuperação 

dos mananciais. 
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Figura 44 – Localização da Pedreira São Jerônimo 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 

 

Ocupação 17: Localizado no Bairro Veneza, o Loteamento “Parque Valinhos” 

(figuras 45 e 46) é um modelo típico de ocupação urbana comum na cidade, as 

chamadas chácaras de recreio, com áreas de 3.000 m² em média. Está localizada 

em área especial de proteção para futura reserva para captação de água da sub-

bacia do Córrego São José (Figueiras). 

Pode ser considerado um dos precursores da ocupação desta modalidade na 

região da Serra dos Cocais, pela Estrada do Jequitibá, via que liga Valinhos à 

Itatiba, aliás, esta estrada é determinante na ocupação da serra, considerando cortar 

transversalmente a região.  



102 
 
 
 

A própria via de acesso ao loteamento, a Estrada Parque Valinhos é uma 

alternativa de interligação viária com Vinhedo, nesta localidade.  

 

Figura 45 – Localização do Loteamento “Parque Valinhos” 

 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
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Figura 46 – Planta Urbanística do Loteamento “Parque Valinhos” 

 
Fonte: Projeto de Arruamento e Loteamento de Chácaras 
 

Ocupação 18: “Região dos Lagos” (figuras 47 e 48), se trata de um projeto de 

loteamento de uso misto, com predominância residencial, desenvolvido pelo 

escritório do Arquiteto e Urbanista Jorge Wilheim, para um conjunto de imóveis 

localizados na macrozona rural turística e de proteção e recuperação de mananciais, 

áreas especiais de proteção para reserva de futura captação de água para 

abastecimento, das sub-bacias dos Córregos São José (Figueiras), Ortizes e Bom 

Jardim.  

O projeto prevê a implantação de aproximadamente 4.121 lotes de 1.800 m², 

3.953 lotes residenciais e 528 lotes comerciais numa área total de 11.414.423,18 m². 

O projeto não seguiu adiante, a área continua rural e a ocupação irregular do 

Movimento Sem Terra “Mariele Vive”, mencionado anteriormente, está implantado 

em um dos imóveis que fazia parte do projeto urbanístico da “Região dos Lagos”.  
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Figura 47 – Localização da “Região dos Lagos” 

 

Fonte: Google Earth 2018, data da imagem 12.04.2018, acesso em 15/05/2019. Editado Autor. 
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Figura 48 – Planta urbanística da “Região dos Lagos” 

 

Fonte: http://wwww.jorgewilhein.com.br, acesso em 16/05/2019 
 

Ocupação 19: Ocupação irregular “Sítio dos Torres” (figura 49) é constituído 

por parcelamentos clandestinos, localizados na macrozona rural e de proteção e 

recuperação de mananciais, em área especial de proteção para reserva de futura 

captação de água para abastecimento da sub-bacia do Córrego dos Ortizes e fica 
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afastada do centro administrativo de Valinhos, sua ocupação é influenciada por 

Vinhedo, tendo em vista que o acesso, por via particular, ocorre pela Rodovia 

Edenor João Tasca. Além do Sítio dos Torres, há outros indícios de parcelamentos 

do solo clandestinos nesta localidade. 

Figura 49 – Localização da ocupação irregular “Sítio dos Torres” 

 
 

 

Fonte: Aerolevantamento 2018, disponível em http:www.valinhos.sp.gov.br/governo/planejamento-e-
meio-ambiente/aerolevantamento-2018, editado pelo autor. 
 

CAPÍTULO 3 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR: AS PROPOSTAS PARA A SERRA 

DOS COCAIS:  

 
Este capítulo apresenta a proposta que o poder executivo municipal de 

Valinhos apresentou à sociedade em 08 de março de 2019 e que encontra-se em 

debate. Este capítulo discute os caminhos para a preservação ou ocupação da Serra 

dos Cocais sob a ótica de 4 agentes: além da Prefeitura Municipal, as considerações 
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e propostas feitas pelo Mercado Imobiliário, pela sociedade civil organizada e por 

representante do poder legislativo local, conforme segue. Embora o mercado 

imobiliário estar inserido na sociedade civil, haja visto a mesma não ser homogênea, 

para o trabalho houve esta separação, assim como há, esta separação nos debates 

da revisão do Plano Diretor, pois de forma geral, o mercado imobiliário representa os 

empreendedores favoráveis a expansão urbana e a sociedade civil organizada, os 

grupos de controle da urbanização. 

 

3.1 Propostas do executivo municipal:  
 
 

A atual gestão municipal, com base no Estudo Complementar (2016), 

defendido junto ao CONDEPHAAT, em 23 de outubro de 2007, para o não 

tombamento da Serra dos Cocais, se comprometeu ampliar por meio do Plano 

Diretor Municipal – PDM (em revisão), as exigências para a ocupação e conservação 

da área, concluir Plano de Manejo da APA da Serra dos Cocais, criar Área de 

Proteção de Mananciais, criar Zoneamento Especial para as áreas de Granito 

Morungaba e incorporar estas propostas no Plano Diretor Municipal e na Lei de Uso 

e Ocupação do Solo. 

Para a revisão do Plano Diretor Municipal, bem como a incorporação das 

propostas mencionadas acima, a PMV contratou a Empresa Geo Brasílis, que atua 

na gestão de projetos de inteligência territorial, planejamento urbano e estratégico e 

gestão ambiental. Dentre suas atividades elaborou os Planos Diretores das cidades 

de Caieiras e Taubaté e o planejamento estratégico de um centro logístico na cidade 

de Itatiba, tendo desenvolvido Relatório Ambiental Preliminar Ambiental – RAP e 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para este mesmo empreendimento.  
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E em junho de 2018, a PMV apresentou o cronograma dos trabalhos a serem 

desenvolvidos pela empresa contratada e através do Decreto N° 9.869, de 30 de 

julho de 2018, a Prefeitura Municipal compôs Grupo de Trabalho visando a revisão 

do Plano Diretor III de Valinhos e acompanhar as atividades desenvolvidas pela Geo 

Brasílis. 

Embora o controle da expansão urbana e a ampliação e regulamentação da 

APA da Serra dos Cocais, tivessem sido temas recorrentes nas oficinas setoriais 

para revisão do plano diretor, organizadas pela PMV e Geo Brasílis, o arquivamento 

do pedido de tombamento da Serra dos Cocais pelo CONDEPHAAT em 17 de 

outubro de 2018, fez com que a regulamentação da APA municipal se tornasse 

prioridade.  

Tendo nos dias 08 e 18 de março e 04 de abril de 2019, ocorrido as três 

primeiras, de sete oficinas participativas que serão realizadas para elaboração do 

Plano de Manejo da Serra dos Cocais.  

Embora já em andamento, a Secretaria de Planejamento de Meio Ambiente 

convoca em 12 de março de 2019, através do Ato Oficial nº 1769, Ano XXX a 178ª 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, para o dia 13 de março 

de 2019, esclarecimentos a respeito das oficinas participativas sobre a APA da Serra 

dos Cocais. 

Para estas oficinas o executivo municipal dividiu o Grupo de Trabalho de 

acompanhamento do Plano de Manejo da APA da Serra dos Cocais em: Prefeitura 

Municipal de Valinhos, Sociedade Civil Organizada, Conselho Municipal de Meio 

Ambiente – CMMA, Moradores da área da APA e demais presentes nas oficinas. 
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Na figura 50, o jornal de Valinhos publica matéria em que a Geo Brasílis 

informa sobre a segunda oficina participativa para a elaboração do Plano de Manejo 

da APA da Serra dos Cocais, organizada pela PMV. 

   

Figura 50 – Matéria sobre a 2ª oficina participativa 

 
 
Fonte: Jornal de Valinhos em 15/03/2019 

 

3.2 Propostas de representantes do mercado imobiliário 

 

Tendo este autor participado da terceira oficina participativa e com base no 

resultado apresentado pela Geo Brasílis, do recolhimento das propostas efetuadas 
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pelos participantes na segunda oficina, disponíveis no site da PMV, elas não são 

claras, mas sim bastante genéricas.  

Considerando que de acordo com o resultado apresentado, parte dos 

participantes são favoráveis a extensão da ocupação da serra pela Rodovia Dom 

Pedro I e outra parte desfavorável a ocupação da serra, havendo somente consenso 

em relação a ampliação dos limites da APA na sub-bacia do Córrego Bom Jardim.  

Pressupõem-se que a parte favorável a ocupação da serra é de proprietários e 

empreendedores imobiliários que tem negócios nesta região.  

 

3.3 Propostas da sociedade civil organizada 
 

A revisão do Plano Diretor do Município de Valinhos, incentivou a organização 

de alguns moradores, membros de associações de preservação ambiental e outros 

engajados na fiscalização das ações do poder público local, que se juntaram, 

formando um grupo, denominado Movimento Mobiliza Plano Diretor Valinhos.  

E através de uma sequência de postagens em sua página no Facebook, este 

grupo disponibiliza dados técnicos, leva informações questionamentos, denúncias e 

diversos outros tipos de materiais, relacionados com o andamento da revisão do 

plano diretor e elaboração do plano de manejo da APA da Serra dos Cocais 

conduzida pela PMV e a empresa Geo Brasílis.  

Em 7 de fevereiro de 2019, através de postagem em página na rede social, 

relembrou o projeto idealizado por particulares, abrangendo fazendas na Região dos 

Lagos em Valinhos em meados de 2005, palco de discussão acirrada entre 

moradores e poder público local e mesmo com a forte pressão do mercado 

imobiliário para que a PMV aprovasse a alteração do macrozoneamento do local 
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para a urbanização da área, o projeto não prosperou, devido a pressão popular que 

foi firme e decisiva.  

Neste texto alertam a população sobre o perigo da Região dos Lagos, Fazenda 

Fonte Sônia, Fazenda Eldorado e a Serra dos Cocais terem seu macrozoneamento 

alterado na revisão do Plano Diretor, convocando a sociedade para que isto não 

aconteça. 

Em 6 de março de 2019, o MOBILIZA, publicou em sua página na rede social 

“Facebook”: 

“A regulamentação da Lei nº 3.840/2004 que cria a APA da 

Serra dos Cocais sempre foi tema de reivindicação pelo ''Movimento 

Mobiliza Plano Diretor Valinhos''. Questões técnicas sobre 

delimitações de área, aspectos sobre conservação ambiental e 

possibilidades de ganho econômico à população agrária que vive no 

local, foram amplamente abordados e justificados em documento 

encaminhado ao Grupo de Gestão da revisão do PD IV.” (MOBILIZA, 

2019) 

 

Em 17 de março de 2019, o MOBILIZA disponibilizou um material enviado por 

Márcia Gonçalves Rodrigues, do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade), um guia de como criar um Conselho Gestor, informando que o 

mesmo pode instruir a criação do Conselho Gestor para gestão da APA da Serra 

dos Cocais, conforme determina o artigo 41 da Lei Municipal nº 3.840/2004. O 

Decreto n° 4.340/2002 define a forma de composição e de representação dos 

Conselhos, bem como estabelece as suas competências. Cada Conselho constitui 

um fórum de excelência para promover o diálogo permanente com a sociedade e 
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construir com as comunidades e demais atores locais a solução para os desafios a 

serem enfrentados pela gestão das Unidades de Conservação.  

Em 18 de março de 2019, o MOBILIZA convocou os moradores das áreas que 

se encontram dentro dos limites da APA, para participação da oficina (figura 51), 

considerando que as mudanças com a nova legislação de uso e ocupação da APA 

os impactaram. 

 

“É preciso uma grande interação entre a população local e 

demais habitantes da cidade, pois inicialmente deverão ser 

abordados temas relevantes como: reconhecimento do local, 

identificação do território com suas características geológicas, fauna 

e flora, formato de seu uso atual pelos que hoje ocupam a área, a 

contribuição do ecossistema com a cidade e região e legislações 

municipais, estaduais e federais que regem o território. Somente 

após essa fase de diagnósticos é que o município poderá planejar o 

modelo dessa nova unidade de conservação ambiental.  Um longo 

trabalho que a população e dirigentes públicos de Valinhos terão pela 

frente. Precisamos da participação de todos.” (MOBILIZA, 2019) 
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Figura 51 – Convocação Popular para a 2ª oficina participativa do Plano de Manejo da APA 

 
 
Fonte: Rede Social do Movimento MOBILIZA. 

 

Em nova postagem no dia 19 de março de 2019, o MOBILIZA informou ter 

encaminhado ao representante da empresa Geo Brasílis, 4 quatro documentos 

contendo informações técnicas e ambientais da Serra dos Cocais, para que sejam 

considerados na construção do plano de manejo, são eles: “Microbacias 

Hidrográficas – O berço das águas: Protegendo as águas do Bom Jardim, SP, 

elaborado pela Gestora Ambiental e membro do Conselho PCJ, Cláudia Bromberg 

Richter Grabher. Este autor particularmente já conhecia este trabalho de conclusão 

de curso, nele é detalhado a Sub-bacia do Córrego Bom Jardim entre Valinhos e 

Vinhedo, local apontado nesta dissertação, como não abrangido nos limites da APA 

da Serra dos Cocais Lei Municipal nº 3.480/2004, Grabher (2014) traz propostas de 

diretrizes para a proteção e restauração do Córrego Bom Jardim. 
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O segundo documento encaminhado pelo MOBILIZA foi a análise técnica e 

reivindicatória, emitida pelo geógrafo, professor e diretor de Meio Ambiente do 

Instituto PluriCidade, Sr. Wellington Strabello, no qual aborda a necessidade da 

ampliação dos atuais limites da APA da Serra dos Cocais, bem como a sua previsão 

no texto do Plano Diretor IV do município (figura 52). 

Os outros dois documentos que dizem respeito aos aspectos: geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos, climáticos e botânicos, foram desenvolvidos pelo 

geógrafo Pedro Hauck, “Estudo das superfícies antigas da Serra dos Cocais: Setor 

Ocidental do Planalto Atlântico” e “Estudos das matas, campos e mandacarus: A 

Teoria dos Refúgios Florestais aplicada ao estudo da paisagem na Serra dos Cocais 

entre Valinhos e Itatiba – SP”. 

O MOBILIZA informou em 20 de março de 2019, sobre as sete oficinas que a 

PMV está organizando para a construção do Plano de Manejo da APA da Serra dos 

Cocais, e que nestas oficinas acontecem discussões em conjunto com a sociedade 

civil sobre aspectos técnicos e ambientais. 

 

“Um exemplo da importância de participação popular se mostrou 

na mudança de postura por parte da prefeitura nesta última reunião. 

Após duros protestos da população presente, compreenderam a 

necessidade de seguir a Lei Municipal de criação da APA, atendendo 

seu artigo 41. Anunciaram a intenção de criar o ''Conselho Gestor da 

APA". Este, por sua vez, devidamente constituído de forma tripartite, 

vai garantir a ampla participação de agentes dos órgãos públicos 

como a Câmara Municipal, de organizações da sociedade civil e das 

organizações da população residente na área. 
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Importante deixar esclarecido que, as 7 reuniões preliminares, 

estão acontecendo unicamente para trazer informações técnicas, 

ambientais e legais que envolvem o tema e a região, ouvir os anseios 

e opiniões da população e nortear os futuros conselheiros para que 

eles construam um Plano de Manejo adequado. Nenhuma decisão 

definitiva pode ser tomada nesse processo. Impossível tratar de um 

assunto tão complexo em período tão curto, tudo precisa ser 

exaustivamente analisado e discutido. Qualquer coisa contrária a 

isso será considerada ato arbitrário por parte da atual gestão. 

O Movimento Mobiliza Plano Diretor Valinhos vem 

acompanhando as reuniões, trazendo aqui na página e também 

contribuindo presencialmente, com informações técnicas fornecidas 

pelo ICMBio, órgão ligado diretamente com o Ministério do Meio 

Ambiente e demais instituições ligadas ao tema. A criação de APAs e 

áreas de conservação ambiental devem seguir lei federal e suas 

normatizações, portanto a criação de um Conselho Gestor é uma 

delas. O Movimento Mobiliza está atento.” (MOBILIZA, 2019) 
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Figura 52 – Proposta de Ampliação dos Limites da APA da Serra dos Cocais pelo MOBILIZA 

 
Fonte: https://www.facebook.com/mobilizaplanodiretorvalinhos, acesso em 03/04/2019. 

 

No dia 22 de março de 2019, onde se comemora o “Dia Mundial da Água”, o 

Movimento Mobiliza, publicou que Valinhos nada tem a comemorar neste dia, 

mencionando uma matéria divulgada em jornal da cidade, em que a PMV 

desqualifica a capacidade de produção hídrica da Serra dos Cocais (figura 53), em 

pleno processo de recolhimento de dados e informações que irão orientar o Plano de 

Manejo: 

“Que tipo de gestores públicos são esses que não se empenham 

em construir políticas públicas que garantam à defesa do patrimônio 

ambiental do próprio município?” (MOBILIZA, 2019) 

 

O texto do MOBILIZA mencionou o recente arquivamento do pedido de 

tombamento da Serra dos Cocais pelo CONDEPHAAT e a surpresa quando 
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souberam que a PMV havia apresentado relatório técnico solicitando e justificando o 

arquivamento do pedido de tombamento.  

 

“Hoje, lamentavelmente estamos assistindo esses mesmos 

dados técnicos (mapas, artigos, estudos) sendo usados pela 

empresa Geo Brasílis, para, na mesma performance aplicada em 

suas reuniões, induzir a população a acreditar que a área da Serra 

dos Cocais e a área delimitada pela Lei da APA, é um território sem 

relevância quanto ao seu bioma e contribuição a qualidade de vida 

não só dos habitantes de Valinhos, como demais cidades no entorno. 

Esta nova tentativa, em publicação de jornal de grande 

circulação da cidade, vem corroborar com o que o Movimento 

Mobiliza vem denunciando desde o início das discussões setoriais do 

Plano Diretor:  

“Não há compromisso nenhum do Poder Público em defender o 

patrimônio ambiental do município, pelo contrário, para eles, estes 

sendo preservados e intocados atrapalham o desenvolvimento 

urbano e impossibilitam aprovação de novos condomínios. As 

reuniões com a população estão sendo feitas apenas para cumprir 

protocolo, já que a revisão do Plano Diretor foi uma ordem do 

Ministério Público”. 

Deixamos novamente registrado aqui que, em todas as reuniões 

setoriais, temáticas, audiência pública, reuniões da APA, 99% da 

população presente, clamou pela preservação, proteção e projetos 

ambientais que visam manter a Serra dos Cocais resguardada. 
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A prefeitura precisa passar a considerar a Serra dos Cocais 

como parte da solução e não como um problema.” (MOBILIZA, 2019) 

 

Na figura 53, abaixo, apresenta matéria em jornal da cidade onde o 

representante da Geo Brasílis informa que a Serra dos Cocais contribui pouco para 

a Bacia do Rio Atibaia. 

 

Figura 53 – Matéria sobre Disponibilidade Hídrica na Serra dos Cocais 

Fonte: Jornal de Valinhos, 22/03/2019 
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O Movimento MOBILIZA publicou, em 22 de março de 2019: 

 

“Privatizar o meio ambiente e restringir a pequenos grupos 

sociais favorecidos. Infelizmente é o que assistimos acontecer em 

nossa região.” (MOBILIZA, 2019) 

 

Bredariol (2015), menciona o processo que desencadeou o pedido de 

tombamento para a Serra dos Cocais, o comportamento do Poder Público e da 

população das Cidades envolvidas frente a possibilidade da restrição das 

ocupações, conforme apresentado no capítulo 2 da dissertação. E em seu artigo, 

Bredariol (2015) aborda a pressão na serra pela expansão urbana com a 

implantação de condomínios e loteamentos, bem como cita os empreendimentos 

residenciais verticais vinculados ao programa federal “Minha Casa, Minha Vida” em 

Valinhos e Itatiba com a criação de Zonas Especiais de Interesse Social. O artigo 

também traz aspectos ambientais marcantes da serra, fauna, flora, agricultura etc., e 

sobre os danos aos recursos hídricos da região. 

Em 03 de abril de 2019, o Movimento MOBILIZA, compartilhou um informativo 

publicado pela Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, 

sobre APAs, conceitos, legislação pertinente, SNUC, necessidade de disciplinar a 

ocupação do solo para manutenção de recursos naturais, objetivos.  

O mesmo artigo menciona sobre a regulamentação da APA da Serra dos 

Cocais, que depende da criação do Conselho Gestor e do Plano de Manejo. Informa 

que a PMV iniciou em março de 2019 o processo de regulamentação da APA Lei nº 

3.840/2004 e sobre a importância da participação da sociedade para que com a 

regulamentação da APA os moradores e a cidade tenha benefícios. 
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“Mesmo diante de enormes desafios políticos, técnicos e 

financeiros, a UC municipal e como parte da infraestrutura verde do 

município, pode proporcionar oportunidades e múltiplos serviços à 

sociedade como o abastecimento de água; a conexão com a 

natureza; o bem estar e a melhoria da saúde física e mental das 

pessoas; a restauração ambiental e revitalização dos espaços 

urbanos; e o enfrentamento das mudanças do clima. Além disso, as 

unidades de conservação podem ser também um elemento essencial 

na infraestrutura geradora de trabalho e renda, por meio dos 

negócios e atividades relacionados com o uso público das mesmas. 

O valor agregado às economias locais e regionais pelas 

oportunidades de turismo e recreação em parques e reservas 

naturais apresenta um enorme potencial de desenvolvimento.” 

(ASSSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E 

AGRÔNOMOS DE VALINHOS, p. 03, 2019). 

 

Em 4 de abril de 2019, o Movimento Mobiliza Plano Diretor Valinhos, 

encaminhou à Geo Brasílis Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e 

Geoprocessamento LTDA, ao Grupo de Gestão e Revisão do Plano Diretor de 

Valinhos e Plano de Manejo da APA Serra dos Cocais e Membros do Executivo com 

alguns questionamentos:  

 

“1) Há oito meses está sendo realizada a revisão das leis do 

Plano Diretor III e de Uso e Ocupação do Solo, no entanto, até o 

momento não foi feita a leitura das leis atuais. Quais propostas do 

PD III foram implementadas? Quais deram certo (das 

implementadas)? Quais não foram implementadas e porquê? Por 



121 
 
 
 

que o avanço que tivemos com o PD III, que criou um EIA-RIMA mais 

completo, não está sequer comentado e avaliado apesar de termos 

solicitado? 

Queremos saber, objetivamente, quando iremos discutir os 

textos das leis. 

2) A APA da Serra dos Cocais tem um de seus limites na divisa 

com o município de Itatiba. Solicitamos informar se representantes 

do governo e da sociedade civil do município vizinho foram 

convidados a participar das discussões do Plano de Manejo. Se não 

foram e, portanto, não estão participando, como serão resolvidas as 

questões ambientais e potenciais conflitos de interesse? 

3) Qual a razão de apenas o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano estar participando da elaboração do Plano 

Diretor e das oficinas do Plano de Manejo e os demais Conselhos 

não terem sequer sido convidados a participar?  A Lei da APA é clara 

em citar o CMMA e o CMDR, porém apenas o CMMA foi chamado. 

4) Por qual razão representantes do DAEV não foram 

convocados a participar das reuniões da APA? 

5) Por que a Geo Brasílis apresentou dados em matéria no 

Jornal de Valinhos do dia 22/03/19 (“Serra dos Cocais contribui 

pouco para a disponibilidade hídrica da Bacia do Atibaia”) que 

contradizem frontalmente os dados do próprio DAEV? 

https://www.daev.org.br/abastecimentodeondeaaguavem 
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6) O Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 13.089, sancionado 

em 2015 e modificado pela Medida Provisória nº 818 de 11/01/18, 

determina que todas as regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas brasileiras desenvolvam seus Planos de Desenvolvimento 

Urbano Integrado (PDUIs). Além dos conteúdos mínimos definidos 

nessa lei, após sua aprovação os municípios que integram essas 

unidades territoriais deverão compatibilizar seus Planos Diretores 

Municipais às novas regras. A Região Metropolitana de Campinas, 

na qual o município de Valinhos se insere, discute desde o ano 

passado o seu PDUI. Em que medida a Prefeitura e a empresa estão 

acompanhando a elaboração do PDUI-RMC e quem é o 

representante da Prefeitura de Valinhos naquele fórum? 

7) Solicitamos informar o nome da consultoria responsável pelo 

Relatório Complementar entregue ao Condephaat em 22/11/16, com 

base no qual foi solicitado o indeferimento e arquivamento do pedido 

de tombamento da Serra dos Cocais, tendo em vista que o mesmo 

vem sendo utilizado largamente pela Geo Brasílis nas discussões do 

Plano de Manejo. Informar também o número do processo de 

contratação. 

9) Solicitamos que a Secretária de Planejamento e Meio 

Ambiente, Sra. Maria Silvia Previtale, esteja presente durante todo o 

período das oficinas e reuniões. 

Solicitamos ainda que as respostas a estas questões sejam 

fornecidas no prazo de resposta da Lei de Acesso à Informação, ou 

seja, caso a informação esteja disponível, que seja fornecida ainda 
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durante esta oficina; caso não seja possível, até 20 (vinte) dias 

prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, se houver justificativa expressa. 

Sem mais, agradecemos. Atenciosamente,” (MOBILIZA, 2019) 

 

 

3.4 Propostas de representante do Poder Legislativo Municipal 

 

Conforme mencionado nesta dissertação a Lei Municipal nº 3.840/2004 de 

criação da APA da Serra dos Cocais é de autoria do Vereador Henrique Conti, sua 

iniciativa demonstra sua preocupação com a preservação do local. Em contraponto 

ao trazido pelo Movimento Mobiliza, sobre matéria publicada pelo representante da 

Geo Brasílis, o jornal de Valinhos publica matéria do Vereador Henrique Conti (figura 

54), em que o autor rebate a tese da Geo Brasílis, e informa que a Serra dos Cocais 

é responsável pelo abastecimento de 50% da cidade, Conti considera o grupo 

responsável pela elaboração do plano de manejo informal e não um conselho gestor 

conforme determina a lei, explica que não foi apresentado estudos sobre o local, 

sobre esta última explicação, este autor discorda em partes, pois a empresa 

apresentou diversos estudos, no entanto a apresentação do zoneamento está 

definida para ser exposta na quarta oficina participativa, que até o momento não tem 

data para acontecer. 
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Figura 54 – Matéria divulgada pelo Vereador Henrique Conti 

 

Fonte: Jornal de Valinhos em 12/04/2019  

 

Considerando o tempo decorrido da última oficina participativa em 04 de abril 

de 2019 e a disponibilização do resultados destas três primeiras oficinas em 08 de 

abril no site da PMV, espera-se que na próxima oficina seja apresentado o 

zoneamento preliminar da APA conforme previsto na programação da Geo Brasílis, 

no mesmo documento mencionado acima.  

Considerando a divisão existente entre as propostas de ocupação da serra e a 

atuação das organizações civis, não sei o que esperar do zoneamento a ser 

apresentado na próxima oficina participativa. 

  

CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

4.1 O Futuro da Serra dos Cocais 

 

O objetivo desta pesquisa era o apresentar as diferentes formas existentes de 

preservação e a articulação entre elas para se proteger um bem natural. No entanto 

no decorrer da pesquisa ficou constatado que por mais instrumentos e ferramentas 
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que se tenha e suas articulações, o mercado acha uma forma de trabalhar junto com 

elas para conseguir atingir seus objetivos, que são o de conseguir implantar seus 

empreendimentos nas melhores localizações urbanas. 

Por outro lado, as restrições amparadas nestes instrumentos parecem não ser 

tão eficientes no controle da ocupação destes locais, tendo em vista a quantidade de 

assentamentos informais de baixos, médios e altos padrões encontrados.  

No caso específico da Serra dos Cocais, com base no levantamento das 

ocupações existentes e possíveis ocupações em fase de estudo e diretrizes, que a 

mesma tem previsão de ocupação predominante residencial em praticamente todo 

seu perímetro, ficando somente livres as áreas que por força de sua limitação física 

(declive e aclive acentuados, presenças de rochas graníticas e recursos hídricos) e 

legislação incidente não podem ser ocupadas, o restante é tudo passível de 

ocupação, e os projetos vão encontrando extratos que possam ser ocupados. 

A partir do levantamento das propostas de parcelamento da serra verificadas 

na pesquisa, a principal contribuição deste trabalho, foi possível trazer à tona toda 

planificação prevista para a Serra dos Cocais e que será implementada, tão logo o 

mercado satisfaça seu desejo de ampliação do perímetro urbano. 

Chego a seguinte conclusão: o futuro da Serra dos Cocais é incerto e sua 

ocupação de difícil controle, devido sua localização e acessibilidade viária e pela 

dificuldade, ou desinteresse, em se valorar os ambientes naturais e os serviços 

prestados por eles para o bem-estar das populações. Talvez o problema fosse 

melhor equacionado se a não ocupação da serra gerasse recursos aos proprietários 

destas terras, algo que até o momento não está em tela.  
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ANEXO A 

 

Relação das outras 9 Unidades de Conservação de Uso Sustentável no 

Estado de São Paulo utilizadas como parâmetro de análise na dissertação. 

 

6 – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL CABREÚVA    
Código UC 0000.35.1695 
Nome do Órgão Gestor Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais (Art. 15 do SNUC). 

Informações Complementares De acordo com o Decreto Estadual nº 43.284, de 03 de julho 
de 1998, as áreas proteção ambiental de Cabreúva e Jundiaí 
formam uma área geográfica contínua e integrada. 

Municípios Abrangidos Cabreúva (SP), Indaiatuba (SP), Itu (SP), Salto (SP) 
Conselho Gestor Sim 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Correto (O polígono corresponde ao memorial descritivo do 

ato legal de criação 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 17/10/2017 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 4.023 Diário Oficial 22/05/1984 22/05/1984 0 22.300 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

Ampliação Lei ordinária 12.289 Diário Oficial 02/03/2006 02/03/2006 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

9 – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO    
Código UC 0000.35.1698 
Nome do Órgão Gestor Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais (Art. 15 do SNUC) - A criação da APA considerou o 
valor ambiental da Serra da Mantiqueira, onde está localizado 
o Município de Campos de Jordão; a condição de estância 
climática do referido Município e sua potencialidade turística e 
medicinal; e a necessidade de preservar a qualidade 
ambiental desse Município. 

Informações Complementares Abrange a região urbana e rural do Município de Campos do 
Jordão. 

Municípios Abrangidos Campos do Jordão (SP) 
Conselho Gestor Não 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Aproximado (O polígono representa uma estimativa dos 
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limites da unidade). 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 18/10/2017 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 4.105 Diário Oficial 26/06/1984 26/06/1984 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

13 – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA 
Código UC 0000.35.1703 
Nome do Órgão Gestor Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais (art. 15 do SNUC). Segundo a lei de criação da APA 
o seu objetivo é proteger a qualidade e quantidade das suas 
águas. 

Informações Complementares Abrange o entorno e a área da bacia hidrográfica formadora 
da represa de Itupararanga - Alto Rio Sorocaba 

Municípios Abrangidos Alumínio (SP), Cotia (SP), Ibiúna (SP), Mairinque (SP), 
Piedade (SP), São Roque (SP), Vargem Grande Paulista (SP), 
Votorantim (SP) 

Conselho Gestor Sim 
Plano de Manejo Sim 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Aproximado (O polígono representa uma estimativa dos 

limites da unidade). 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 17/10/2017 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Ampliação Lei ordinária 11.579 Diário Oficial 02/12/2003 02/12/2003 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

Criação Lei ordinária 10.100 Diário Oficial 01/12/1998 01/12/1998 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

18 – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA JUQUERÍ-MIRIM AREA II    
Código UC 0000.35.1708 
Nome do Órgão Gestor Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais (art. 15 do SNUC). Objetivo de proteger as 
cabeceiras do Rio Juquerí-Mirim para o abastecimento. 

Informações Complementares APA criada pelo Decreto 26.882/1987 e pela Lei Estadual nº 
7438, de 14 de julho de 1991; Superposição com região da 
APA Sistema Cantareira, criada pela Lei Estadual nº 10.111, 
de 04 de dezembro de 1998. 

Municípios Abrangidos Amparo (SP), Analândia (SP), Bragança Paulista (SP), 
Campinas (SP), Charqueada (SP), Corumbataí (SP), 
Holambra (SP), Ipeúna (SP), Itirapina (SP), Jaguariúna (SP), 
Joanópolis (SP), Mairiporã (SP), Monte Alegre do Sul (SP), 
Morungaba (SP), Nazaré Paulista (SP), Pedra Bela (SP), 
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Pedreira (SP), Pinhalzinho (SP), Piracaia (SP), Rio Claro (SP), 
Santo Antônio de Posse (SP), Serra Negra (SP), Socorro 
(SP), Tuiuti (SP), Vargem (SP) 

Conselho Gestor Não 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Aproximado (O polígono representa uma estimativa dos 

limites da unidade). 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 13/07/2016 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 7.438 Diário Oficial 16/07/1991 16/07/1991 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

21 – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL REPRESA BAIRRO DA USINA    
Código UC 0000.35.1711 
Nome do Órgão Gestor Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais (art. 15 do SNUC). 

Informações Complementares Circunda a represa hidrelétrica do Bairro da Usina. 
Municípios Abrangidos Atibaia (SP) 
Conselho Gestor Não 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Aproximado (O polígono representa uma estimativa dos 

limites da unidade). 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 18/09/2015 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Alteração 
de nome 

Lei ordinária 15.061 Diário Oficial 05/07/2013 05/07/2013 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

Criação Lei ordinária 5.280 Diário Oficial 04/09/1986 04/09/1986 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

27 – APA SISTEMA CANTAREIRA    
Código UC 0000.35.1718 
Nome do Órgão Gestor Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais (art. 15 do SNUC). 

Informações Complementares Foi criada para proteger os recursos hídricos da região, 
especialmente os reservatórios que compõe o Sistema 
Cantareira: Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva 
Castro. Sua área é bastante urbanizada, parcialmente 
localizada na Região Metropolitana de São Paulo, tendo 
Atibaia e Bragança Paulista como as cidades com maior 
urbanização. O perímetro desta APA se sobrepõe ao das 
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APAs Piracicaba/Juqueri-Mirim Área II e Represa Bairro da 
Usina, reforçando a proteção aos recursos hídricos da região, 
particularmente as áreas que formam a bacia de drenagem do 
Sistema Cantareira. 

Municípios Abrangidos Atibaia (SP), Bragança Paulista (SP), Joanópolis (SP), 
Mairiporã (SP), Nazaré Paulista (SP), Piracaia (SP), Vargem 
(SP) 

Conselho Gestor Não 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Aproximado (O polígono representa uma estimativa dos 

limites da unidade). 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 17/10/2017 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 10.111 Diário Oficial 04/12/1998 04/12/1998 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

33 – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DO CAPIVARI-MONOS    
Código UC 5030.35.1959 
Nome do Órgão Gestor Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São 

Paulo - SP 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC Promover o uso sustentado dos recursos naturais, proteger a 

biodiversidade, proteger os recursos hídricos e os 
remanescentes de Mata Atlântica, proteger o patrimônio 
arqueológico e cultural, promover a melhoria da qualidade de 
vida das populações, manter o caráter rural da região, evitar o 
avanço da ocupação urbana na área protegida. 

Informações Complementares  
Municípios Abrangidos São Paulo (SP) 
Conselho Gestor Sim 
Plano de Manejo Sim 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Não 
Qualidade dos dados georreferenciados Correto (O polígono corresponde ao memorial descritivo do 

ato legal de criação 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 20/04/2011 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 13.136 Diário Oficial 09/06/2001 09/06/2001 0 25.100 Corresponde ao 
memorial 
descritivo do ato 
legal 

 

37 – APA PIRACICABA JUQUERI MIRIM ÁREA I    
Código UC 0000.35.1974 
Nome do Órgão Gestor Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais (art. 15 do SNUC). Objetivo de proteger as 
cabeceiras do Rio Juqueri-Mirim para o abastecimento. 

Informações Complementares APA criada inicialmente pelo Decreto 26.882/1987; 
Superposição com região da APA Corumbataí, Botucatu e 
Tejupá, definida no Decreto nº 20.960, de 8 de junho de 1983; 

Municípios Abrangidos Amparo (SP), Analândia (SP), Bragança Paulista (SP), 
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Campinas (SP), Charqueada (SP), Corumbataí (SP), 
Holambra (SP), Ipeúna (SP), Itirapina (SP), Jaguariúna (SP), 
Joanópolis (SP), Mairiporã (SP), Monte Alegre do Sul (SP), 
Morungaba (SP), Nazaré Paulista (SP), Pedra Bela (SP), 
Pedreira (SP), Pinhalzinho (SP), Piracaia (SP), Rio Claro (SP), 
Santo Antônio de Posse (SP), Serra Negra (SP), Socorro 
(SP), Tuiuti (SP), Vargem (SP) 

Conselho Gestor Não 
Plano de Manejo Não 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Aproximado (O polígono representa uma estimativa dos 

limites da unidade). 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 14/09/2015 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 7.438 Diário Oficial 16/07/1991 16/07/1991 0 0 Representa 
uma estimativa 
dos limites da 
unidade 

 

40 – AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - PEDREGULHO    
Código UC 2390.35.3434 
Nome do Órgão Gestor Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itu - SP 
Categoria IUCN (União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais) 

Categoria V 

Bioma declarado Mata Atlântica 
Objetivos da UC Art. 5º- A criação da APA Municipal Pedregulho tem por 

objetivos: I - promover a ordenação do uso e ocupação do 
solo e a compatibilização das atividades econômicas e sociais 
com a conservação dos recursos naturais, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável da região; II - proteger a 
biodiversidade; III - proteger os recursos hídricos e as áreas 
de mananciais das bacias hidrográficas dos Ribeirões Piraí, 
Ingá, Cana Verde e córrego São José; IV - proteger e 
preservar o patrimônio cultural, histórico, paisagístico e 
arquitetônico da região; V - desenvolver o turismo sustentável 
na região em vista da especificidade dos ambientes naturais e 
da importância do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico 
das fazendas localizadas na região; VI - promover a melhoria 
da qualidade de vida da população; VII - controlar a ocupação 
irregular na área protegida; VIII - recuperar os passivos 
ambientais decorrentes de processos de degradação de 
recursos bióticos e abióticos. 

Informações Complementares  
Municípios Abrangidos Itu (SP) 
Conselho Gestor Sim 
Plano de Manejo Sim 
Outros Instrumentos de Planejamento e Gestão Sim 
Qualidade dos dados georreferenciados Correto (O polígono corresponde ao memorial descritivo do 

ato legal de criação 
Data da última certificação dos dados pelo Órgão Gestor 07/10/2016 
Estados Abrangidos SP 

Atos Legais 
Finalidade Tipo 

Documento 
Nº Instrumento 

de 
Publicação 

Data 
Documento 

Data 
Publicação 

Área 
Shape 
(ha) 

Área 
Document
o (ha) 

Qualidade do 
shape 

Criação Lei ordinária 1.610 Outro 13/12/2013 13/12/2013 0 7.702 Corresponde ao 
memorial 
descritivo do ato 
legal 

Fonte: o autor com base nas informações do CNUC, disponível em http://www.mma.gov.br/areas-

protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html, agosto 2018. 

 


