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1.1. Objetivo Objetivo 

 Informar agentes de transformaInformar agentes de transformaçção social:ão social:
 instituiinstituiçções representantes do poder ões representantes do poder 

ppúúblico;blico;
 da sociedade civilda sociedade civil

SistemSistemáática de Gestão de Unidade de tica de Gestão de Unidade de 
ConservaConservaçção ão -- ÁÁrea de Proterea de Proteçção Ambiental ão Ambiental --
APA.APA.



Unidade de ConservaUnidade de Conservaçção ão -- UC UC 
DefiniDefiniççãoão

 Lei Federal 9.985/2000 que institui Lei Federal 9.985/2000 que institui 
o Sistema Nacional de Unidades de o Sistema Nacional de Unidades de 
ConservaConservaççãoão--SNUCSNUC

Art. Art. 22ºº Para os fins previstos nesta Lei, entendePara os fins previstos nesta Lei, entende--se por unidade se por unidade 
de conservade conservaçção: espaão: espaçço territorial e seus recursos ambientais, o territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as incluindo as ááguas jurisdicionais, com caracterguas jurisdicionais, com caracteríísticas naturais sticas naturais 
relevantes, legalmente institurelevantes, legalmente instituíído pelo Poder Pdo pelo Poder Púúblico, com blico, com 
objetivos de conservaobjetivos de conservaçção e limites definidos, sob regime especial ão e limites definidos, sob regime especial 
de administrade administraçção ao qual se aplicam garantias adequadas de ão ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteproteççãoão;;



CATEGORIAS DE UCCATEGORIAS DE UC

 Art. 7Art. 7ºº As unidades de conservaAs unidades de conservaçção ão 
integrantes do SNUC dividemintegrantes do SNUC dividem--se em se em 
dois grupos, com caracterdois grupos, com caracteríísticas sticas 
especespecííficas:ficas:

 I I -- Unidades de ProteUnidades de Proteçção Integral;ão Integral;

 IIII-- Unidades de Uso SustentUnidades de Uso Sustentáável.vel.



UC UC –– PROTEPROTEÇÇÃO INTEGRALÃO INTEGRAL

 I I -- EstaEstaçção Ecolão Ecolóógica;gica;
 II II -- Reserva BiolReserva Biolóógica;gica;
 III III -- Parque Nacional;Parque Nacional;
 IV IV -- Monumento Natural;Monumento Natural;
 V V -- RefRefúúgio de Vida Silvestre.gio de Vida Silvestre.



UC UC –– USO SUSTENTUSO SUSTENTÁÁVELVEL
 I I -- ÁÁrea de Proterea de Proteçção Ambiental ão Ambiental -- APA;APA;
 II II -- ÁÁrea de Relevante Interesse Ecolrea de Relevante Interesse Ecolóógico gico --

ARIE;ARIE;
 III III -- Floresta Nacional Floresta Nacional -- FLONA;FLONA;
 IV IV -- Reserva Extrativista;Reserva Extrativista;
 V V -- Reserva de Fauna;Reserva de Fauna;
 Vl Vl -- Reserva de Desenvolvimento SustentReserva de Desenvolvimento Sustentáável vel 

-- RDS;RDS;
 Vll Vll -- Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Particular do Patrimônio Natural 

-- RPPNRPPN..



APA APA -- DEFINIDEFINIÇÇÃOÃO

 Art. 15. A Área de Proteção Ambiental e uma área 
em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais



APA APA -- Represa Bairro da UsinaRepresa Bairro da Usina
 LocalizaLocalizaçção Municão Municíípio de Atibaiapio de Atibaia

 ÁÁrea rea áárea ao redor da represarea ao redor da represa

 CriaCriaçção ão Lei Estadual 5.280Lei Estadual 5.280, de 1986 , de 1986 

 A APA corresponde A APA corresponde àà barragem do rio Atibaia, responsbarragem do rio Atibaia, responsáável vel 
pela regularizapela regularizaçção de sua vazão, alão de sua vazão, aléém de atuar no controle m de atuar no controle 
de enchentes e gerade enchentes e geraçção de energia. Engloba uma faixa ao ão de energia. Engloba uma faixa ao 
redor do reservatredor do reservatóório.rio.

 O objetivo de sua criaO objetivo de sua criaçção ão éé a protea proteçção da ão da áárea de rea de 
mananciais que ela representa para o abastecimento da mananciais que ela representa para o abastecimento da 
cidade, bem como a paisagem dela resultante. cidade, bem como a paisagem dela resultante. 



APA APA -- Piracicaba/JuqueriPiracicaba/Juqueri--Mirim Mirim --
ÁÁrea 2rea 2

 MunicMunicíípios: Campinas, Nazarpios: Campinas, Nazaréé Paulista, Piracaia, Paulista, Piracaia, 
Amparo, BraganAmparo, Bragançça Paulista, Holambra, Jaguaria Paulista, Holambra, Jaguariúúna, na, 
JoanJoanóópolis, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra polis, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra 
Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, 
Santo Antônio de Posse, Tuiuti e Vargem; Santo Antônio de Posse, Tuiuti e Vargem; 

 ÁÁrea 280.330,90 ha rea 280.330,90 ha 

 CriaCriaçção ão Decreto Estadual nDecreto Estadual n°° 26.88226.882, de 11 de , de 11 de 
marmarçço de 1987o de 1987
Lei Estadual nLei Estadual n°° 7.438 de 14 de julho de 1991 7.438 de 14 de julho de 1991 



APA APA -- Piracicaba/JuqueriPiracicaba/Juqueri--Mirim Mirim --
ÁÁrea 2rea 2

 O objetivo de criaO objetivo de criaçção desta APA ão desta APA éé proteger os proteger os 
recursos hrecursos híídricos ameadricos ameaççados pela ocupaados pela ocupaçção ao ão ao 
redor dos reservatredor dos reservatóórios, especialmente pelo rios, especialmente pelo 
aumento do naumento do núúmero de chmero de cháácaras de recreio, caras de recreio, 
reduzindo a vegetareduzindo a vegetaçção ciliar, e pelas atividades ão ciliar, e pelas atividades 
agropecuagropecuáárias com manejo inadequado, provocando rias com manejo inadequado, provocando 
erosão e poluierosão e poluiçção dos corpos d'ão dos corpos d'áágua. gua. 

 A região caracterizaA região caracteriza--se pela existência de um eixo se pela existência de um eixo 
industrial e tecnolindustrial e tecnolóógico a oeste da APA, polarizado gico a oeste da APA, polarizado 
nos municnos municíípios de Braganpios de Bragançça Paulista, Atibaia e a Paulista, Atibaia e 
JaguariJaguariúúna, contrastando com a ocupana, contrastando com a ocupaçção restante, ão restante, 
baseada em atividades agrbaseada em atividades agríícolas, em geral por colas, em geral por 
pequenas propriedades. pequenas propriedades. 



APA APA -- Sistema CantareiraSistema Cantareira
MunicMunicíípios de Mairiporã, Atibaia, Nazarpios de Mairiporã, Atibaia, Nazaréé

Paulista, Piracaia, JoanPaulista, Piracaia, Joanóópolis, Vargem e polis, Vargem e 
BraganBragançça Paulistaa Paulista

 ÁÁrea: 249.200,00 harea: 249.200,00 ha
CriaCriaçção: ão: Lei Estadual nLei Estadual nºº 10.11110.111, de , de 
dezembro de 1998;dezembro de 1998;

O perO períímetro desta APA se superpõe metro desta APA se superpõe ààs APAs s APAs 
Piracicaba Piracicaba -- JuquerJuqueríí Mirim Mirim -- ÁÁrea 2 e Bairro rea 2 e Bairro 
da Usina. da Usina. 



APA APA -- Sistema CantareiraSistema Cantareira

ATRIBUTOS AMBIENTAIS ATRIBUTOS AMBIENTAIS 

O Objetivo O Objetivo éé a protea proteçção aos recursos hão aos recursos híídricos dricos 
da região, particularmente as bacias de da região, particularmente as bacias de 
drenagem que formam o Sistema Cantareira, drenagem que formam o Sistema Cantareira, 
um dos principais mananciais responsum dos principais mananciais responsááveis veis 
pelo abastecimento da Região Metropolitana pelo abastecimento da Região Metropolitana 
de São Paulo. de São Paulo. 



APRESENTAAPRESENTAÇÇÃO CTÃO CT--
RN RN -- PCJPCJ





CONSELHO GESTOR

Decreto nº. 4.340 de 22.08.2002 - Regulamenta o SNUC

Art. 17. As categorias de unidade de conservação poderão 
ter, conforme a Lei nº 9.985, de 2000, conselho consultivo 
ou deliberativo, que serão presididos pelo chefe da unidade 
de conservação, o qual designará os demais conselheiros 
indicados pelos setores a serem representados.



DECRETO ESTADUAL N. 48.149/03

Dispõe sobre a criação e funcionamento 
dos Conselhos Gestores das Áreas de 
Proteção Ambiental - APAs no Estado de 
São Paulo e dá providências correlatas.



DECRETO ESTADUAL N. 48.149/03

 Artigo 2º - Cada uma das Áreas de Proteção Ambiental 
estaduais contará com um Conselho Gestor, instituído por 
resolução do Secretário do Meio Ambiente.

 Parágrafo único - Nas Áreas de Proteção Ambiental com 
perímetros sobrepostos ou contíguos poderá ser 
constituído um único Conselho Gestor abrangendo duas 
ou mais unidades de conservação.

 Artigo 3º - O Conselho Gestor de Área de Proteção 
Ambiental no Estado de São Paulo tem caráter consultivo
e como objetivo promover o gerenciamento participativo e 
integrado da área, bem como implementar as políticas e 
diretrizes nacionais, estaduais e municipais de proteção do 
meio ambiente e do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação.



DECRETO ESTADUAL N. 48.149, DE 
9 DE OUTUBRO DE 2003

Artigo 4º - O Conselho Gestor de Área de Proteção Ambiental terá
as seguintes

atribuições:
 I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de 90 dias, 

contados a partir da data
 de sua instalação;
 II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano 

de Manejo da Área
 de Proteção Ambiental, quando couber, garantindo o seu caráter 

participativo;
 III - buscar a integração da unidade de conservação com as 

demais unidades e
 espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu 

entorno;



DECRETO ESTADUAL N. 48.149, DE 
9 DE OUTUBRO DE 2003

 IV - promover a articulação dos órgãos públicos, organizações 
não-governamentais,

 população residente e iniciativa privada, para a concretização 
dos planos, programas e

 ações de proteção, recuperação e melhoria dos recursos 
ambientais existentes na APA;

 V - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente 
causadora de impacto na

 área de sua atuação;
 VI - acompanhar a aplicação dos recursos financeiros 

decorrentes de compensação
 ambiental na respectiva unidade;
 VII - avaliar os documentos e deliberar sobre as propostas 

encaminhadas por suas
 Câmaras Técnicas.



ComposiComposiçção CGU ão CGU -- APAsAPAs

 12 Representantes da Sociedade Civil 12 Representantes da Sociedade Civil 
(Universidades, Sindicatos, Associa(Universidades, Sindicatos, Associaçções, ões, 
ONGs, etc.);ONGs, etc.);

 06 Representantes do Estado 06 Representantes do Estado 
(Secretarias Meio Ambiente, Agricultura, (Secretarias Meio Ambiente, Agricultura, 
EducaEducaçção, Recursos Hão, Recursos Híídricos, dricos, 
Desenvolvimento) Desenvolvimento) 

 06 Representantes dos Munic06 Representantes dos Municíípios.pios.



Estado da ArteEstado da Arte
Conselho Gestor Unificado Conselho Gestor Unificado –– APAs APAs 

Piracicaba/JuqueriPiracicaba/Juqueri--Mirim Mirim ÁÁrea II, rea II, 
Sistema Cantareira e Represa Bairro da Sistema Cantareira e Represa Bairro da 
Usina;Usina;

 Posse CGU Posse CGU –– 09.06.200909.06.2009

Regimento Interno Regimento Interno –– 03.09.200903.09.2009


