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1. RESUMO  

O presente trabalho apresenta os resultados preliminares obtidos na terceira fase do 

Projeto Usina Ambiental. A área de estudos é a APA Represa Bairro da Usina 

localizada no município de Atibaia – SP. Diante da realidade socioambiental da 

localidade este trabalho buscou levantar e analisar a percepção ambiental dos 

moradores do entorno da APA. A metodologia envolveu levantamento bibliográfico e 

entrevistas semiestruturadas, com a participação de 50 respondentes. Os dados 

obtidos até o presente momento demonstram que existe uma visão diversificada de 

meio ambiente e pouco conhecimento sobre o que é APA e qual sua finalidade, o 

que pode prejudicar sua conservação. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O Projeto Usina Ambiental, realizado na APA Represa Bairro da Usina, tem 

sido desenvolvido desde 2011 no Núcleo de Estudos em Sustentabilidade e Cultura 

da FAAT e está organizado em três fases. A primeira fase envolveu a análise e 

propostas de intervenção em educação ambiental com alunos do 5º ano do ensino 

fundamental da escola localizada no entorno da APA.  Na segunda fase foram 

implantadas oficinas de sensibilização direcionadas para a comunidade com vistas a 

compreender melhor a realidade socioambiental da localidade, bem como estudar os 

métodos utilizados. Atualmente o projeto se encontra na terceira fase, que tem como 

objetivo levantar e analisar a percepção ambiental dos turistas e moradores 

presentes na APA para compreender a relação e interação entre estes atores e o 

meio ambiente e também com a unidade de conservação. Desta forma, este 

trabalho apresenta os resultados preliminares da terceira fase do Projeto Usina 

Ambiental, tendo como enfoque as entrevistas realizadas com os moradores. 

  

3. OBJETIVOS  

Levantar e analisar a percepção ambiental dos moradores do entorno da Área 

de Proteção Ambiental Represa Bairro da Usina, Atibaia-SP, como parte da terceira 

fase do Projeto Usina Ambiental. 

 

4. METODOLOGIA  

Como metodologia desta fase do trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

e a entrevista semiestruturada com 50 participantes, combinando perguntas abertas 



feitas verbalmente numa ordem prevista, possibilitando, caso seja necessário, 

acrescentar perguntas de esclarecimento (MINAYO, 2008). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A problemática ambiental é assunto que preocupa cada vez mais a sociedade 

civil e a gestão pública que, entre outras medidas, tem criado Unidades de 

Conservação para possibilitar a preservação ambiental e a garantia da qualidade de 

vida.  

A APA Represa Bairro da Usina foi criada pela Lei Estadual nº 5.280 de 4 de 

setembro de 1986, a fim de preservar os recursos hídricos, a fauna e a flora da 

região. É regida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação e caracteriza-

se como unidade de uso sustentável, isto é, pode-se fazer uso direto contanto que 

não afete os objetivos e interesses da APA (BRASIL, 2000). Atualmente a referida 

APA faz parte do Conselho Gestor Unificado das APAs Piracicaba/Juqueri- Mirim 

Área II, Sistema Cantareira e Represa Bairro da Usina e seu plano de manejo 

(também unificado) está em fase de elaboração. 

Mesmo protegida por lei, esta área apresenta vários problemas ambientais 

como a ocupação desordenada, contaminação da água, desmatamento, queimadas, 

pesca indevida, lixo descartado de forma irregular etc. Esta realidade ressalta que o 

ambiente em que o ser humano está inserido é constituindo de diversos elementos 

em interação, tais como os sociais, os políticos, os biofísicos e os econômicos.  

Neste processo, os usos e as atividades produtivas que ocorrem em 

determinado local, bem como suas dinâmicas, repercutem nas diferentes 

percepções ambientais dos atores sociais envolvidos, que podem ser citados como 

responsáveis diretos pela tomada de iniciativas, condizentes ou não com a realidade 

existente em um espaço possuidor de peculiaridades e diversidades biológicas e 

culturais (HOEFFEL et al, 2008). Por outro lado, de acordo com Hoeffel e Fadini 

(2007) a interpretação do meio e a aprendizagem dos processos naturais também 

podem estimular as reflexões das ações humanas ambientalmente sustentáveis 

relacionadas com as condições ecológicas e atividades humanas.   

Diante do exposto, é possível verificar a importância do levantamento e da 

análise da percepção ambiental dos moradores do entorno da APA Represa Bairro 

da Usina, com vistas a compreender melhor a realidade local e também como 

elemento chave na conservação ambiental para a localidade. 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Participaram das entrevistas 50 moradores no entorno da APA Represa Bairro 

da Usina: 26 mulheres e 24 homens. Do total de entrevistados 17 moram a mais de 

25 anos na área de estudos; 12 de 11 a 25 anos; e 21 menos de 10 anos. Sobre as 

questões mais direcionadas ao tema meio ambiente foi possível verificar até o 

presente momento: a) existe uma visão diversificada sobre o conceito de meio 

ambiente, entretanto há mais ênfase nas categorias natureza (15) e práticas de 

conscientização e preservação ambiental (13). b) as respostas em relação à 

responsabilidade sobre os cuidados com o meio ambiente no local em que vivem 

estão associadas principalmente ao poder público (23) e a todas as pessoas (13); c) 

quando foram questionados sobre o conhecimento da APA Represa Bairro da Usina 

26 moradores mencionaram que conhecem e 24 que não; dos entrevistados que 

afirmaram conhecer 10 não souberam explicar sua finalidade, 12 apresentaram 

respostas próximas ao objetivo de criação desta unidade de conservação, tais como 

proteção das águas e preservação ambiental e 4 citaram elementos que não 

condizem com as finalidades da APA: realização de eventos parque de lazer.  
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