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1-RESUMO 

Este artigo tem por objetivo mostrar como está sendo administrada a preservação 

das nascentes e mananciais, dentro das propriedades rurais, na micro região de 

Auriflama - SP. Tendo como objetivo específico identificar o nível de conhecimento 

dos administradores ou proprietários de terras, do que são APP’s e se os mesmo 

sabem das leis que as regulamentam, e a importância de preservar essas áreas. É  

uma forma de mostrar ao público da micro região de Auriflama-SP, como está sendo 

administrado a preservação das nascentes e mananciais, dentro das APP’s (Área de 

Preservação Permanente). Assim tendo como objetivo principal mostrar como está 

sendo administrada a preservada. Levando em conta que a chuva é a forma mais 

rápida de reposição de água, porem não é um fator controlado pelo homem, 

focamos nas nascentes e mananciais, que é onde começa o ciclo das águas de 

forma natural, e que pode ser manipulado pelo homem. A metodologia utilizada 

baseia-se na pesquisa científica com ênfase na opinião de proprietários de terras, 

através de uma entrevista, buscando identificar o nível de conhecimento sobre as 

app’s e as leis que a regulamentam da micro região de Auriflama. 

 

2-INTRODUÇÃO 

  Este trabalho estuda administração das APP’s (Área de Preservação 

Permanente) e seus impactos positivos e negativos na sociedade.  

  Os donos de terras em sua maioria grandes e pequenos relutam para se 

enquadrarem nas regras que regulamentam as áreas de preservação.  

  Isso pode ocorrer por diversos motivos, espaço, falta de informação, entre 

outros. Deste modo o trabalho procura respostas para o nível de impacto ambiental 

e social em que essas APP’s se encontram, e a busca por uma maior 

conscientização das mesmas.   

3-OBJETIVOS 

O trabalho tem por objetivo mostrar como está sendo administrada a 

preservação das nascentes e mananciais, dentro das propriedades rurais, na micro 

região de Auriflama - SP.  

Tendo como objetivo específico identificar o nível de conhecimento dos 

administradores ou proprietários de terras, do que são APP’s e se os mesmo sabem 

das leis que as regulamentam, e a importância de preservar essas áreas. 
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4-METODOLOGIA 

  O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo, com base em entrevistas a pessoas do meio rural, elaboradas 

criteriosamente, para que possam trazer os resultados mais próximos da realidade, 

buscando os autores e fontes que citam o assunto aqui abordado.    

 Segundo Gil (2002, p. 114) “entrevista por sua vez pode ser entendido como a 

técnica que envolve duas pessoas numa situação “face a face” e em que uma delas 

formula questões e a outra responde”. 

  A entrevista por sua vez, vem para facilitar a busca de dados para a 

conclusão deste trabalho e por estarmos lidando com um assunto polemico e com 

pessoal de nível escolar baixo.  

  De acordo com Severino (2007, p. 122) “a pesquisa bibliográfica é aquela que 

se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 

categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados. 

  A coleta dos dados tem grande importância para o enriquecimento do trabalho 

científico, que vem desta forma reafirmar o que está sendo pesquisado. 

  Após a coleta dos dados, eles foram tabulados e com auxilio do Microsoft 

Excel, foram gerados os gráficos que compõem o item 6 – Resultados desta 

pesquisa.   

5-DESENVOLVIMENTO 

Entende-se por APP, uma área protegida, coberta (ou não) por vegetação 

nativa, dotada da função de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade 

geológica, biodiversidade, proteger o solo e facilitar o fluxo dos genes da fauna e da 

flora, assegurando o bem-estar da humanidade. 

Segundo Governo do Estado de São Paulo, (2014, p. 60) “[...] O estado de 

São Paulo, ao mesmo tempo em que possui a maior demanda por água do país, 

possui uma das menores disponibilidades de água, quando comparados aos demais 

estados [...]”. 

Por ser um estado muito populoso o estado de São Paulo, mesmo tendo uma 

grande concentração de água, quase se torna insuficiente, pois a demanda é 

grande, para a quantidade de água existente neste território. 
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Ainda de acordo com o Governo do Estado de São Paulo, (2014, p. 60-61) 

“[...] A Região Metropolitana de São Paulo, que possui uma população de quase 20 

milhões de pessoas, é abastecida por um conjunto de 23 mananciais que 

atualmente estão em diferentes condições [...]”. 

Segundo a secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, (2014, p. 

90) “[...] As reservas de água subterrânea estão relacionadas aos processos de 

recarga do aquífero. A impermeabilização do solo são fatores que contribuem para a 

diminuição da infiltração da água de chuva no subsolo. Promover a recuperação de 

matas e diminuir a impermeabilização do terreno constituem medidas que ajudam a 

proteção das reservas subterrânea de água [..]”. 

Ainda de acordo com a Secretária do Estado de São Paulo, Gestão 

Ambiental, (2014, p. 30) “[...], Os crimes ambientais contra a flora são: destruir ou 

danificar florestas consideradas de preservação permanente ou utilizá-la com 

infringência nas normas de proteção [...]”.   

Segundo o Art. 1º-A.  Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a 

exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem 

dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 

instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.  (Incluído 

pela Lei nº 12.727, de 2012).  

Art. 4º  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de:      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).   

A lei estabelece de forma clara, toda e qualquer área urbana ou rural que 

tenha rios córregos e lagos área de preservação permanente, assim são 

estabelecidos por lei os parâmetros de medida a serem seguidos para que se 

enquadrem dentro das normas. A lei estabelece normas que regulamenta todo o 

ecossistema envolvido nessas áreas de APP. 

6-RESULTADOS 

   Após a aplicação das entrevistas e sua tabulação foi possível definir o perfil 

dos entrevistados, que são pessoas com predominância do sexo masculino (100%). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm


4 

 

  Com relação à faixa etária, a predominância é de pessoas com idade até 30 

anos, e acima de 51 anos. 

Gráfico 1 – Faixa Etária dos Entrevistados 
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Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 

   A maior parte dos entrevistados não possui nível superior completo. 

Gráfico 2 - Nível de Escolaridade 
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Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 

  É possível perceber que a maioria ( 90%) tem conhecimento sobre o assunto.    

Gráfico 3 - Conhecimento do que são Apps (Área de Preservação Permanente). 
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Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 
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  Com relação ao conhecimento sobre APP´s, os pesquisados afirmaram que: 

Ouvi poucos; São áreas de preservação permanente onde se deve preservar; É uma 

área que se deve cuidar, mantendo protegido; São áreas de preservação do meio 

ambiente; Nada a declarar; Preservação das áreas de rio e córrego; Nada a 

declarar; Nada a declarar; É uma proteção de preservação de nascentes e matas; É 

uma área que tem que ser preservada, e tem muita importância em uma 

propriedade. 

  Mesmo vivendo em um período de seca podemos observar que 90 % dos 

entrevistados não tiveram problemas com a escassez de água (gráfico 5). 

Gráfico 4 - Problemas relacionados à Falta d’água vinda de fontes naturais 
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Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 

  Com relação à escassez de água, foi possível coletar os seguintes 

comentários: Existem nascentes boas em minha propriedade com abundancia de 

água; Nível das represas bem baixas; Preocupo-me, porque há tempos atrás 

existiam áreas úmidas dentro da propriedade, e a cada dia que passa os níveis de 

água vem caindo muito; O consumo de água é pouco; Foi feito um ajuntamento de 

represas para melhorar a quantidade de águas. 

  Foi perguntado o que é APP´s, todos os entrevistados sabem que envolve 

preservação, mas não sabem ao certo do que se trata, conforme segue: Trata-se da 

preservação e do tratamento do solo; São áreas onde existem nascentes fontes 

naturais onde se deve preservar; É uma área de preservação ambiental onde 

devemos fazer nossa parte protegendo-as; Áreas que devem ser preservadas por 

todos, onde tem nascentes, matas em áreas rurais; Uma área de matas e 

nascentes; Área de reflorestamento, mananciais de águas; Conservação das 

reservas; Uma área que tem que ser preservadas, matas, rios e nascentes; Manter a 
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preservação das matas e das nascentes dentro das propriedades, não sei sobre as 

metragens; Terras que margeiam nascentes, córregos e brejos; 

  A maior parte dos entrevistados concordam que a atual escassez de água se 

deve á má administração das terras ao longo dos tempos:  Acontece justamente 

pela não preservação do meio ambiente, pelo mal preparo do solo e desmatamento; 

Com a ação do homem de forma incorreta com o passar do tempo estão 

prejudicando as nascentes; Antigamente as terras eram mais naturais, existiam mais 

lavouras naturais hoje as fazendas estão se tornando arrendamento de cana, esses 

arrendamentos estão prejudicando muito o meio ambiente; Cada vez mais critica, 

por meio do ser humano, não tem a consciência de preservar o meio ambiente, são 

responsáveis pela falta d’água; A falta de cuidado com a terra; Falta de chuva, má 

administração das zonas rurais por parte do governo e dos proprietários de terras;  

Ocasião da natureza falta de chuvas, e resultados da má administração do homem; 

Por causa dos desmatamentos, mal manejo das áreas de preservação; Mal 

preparamento de terras por causa de muitos assoreamentos e o desmatamento 

irregular; Por falta de preservação das áreas de app’s. 

  Apenas 10 % dos entrevistados, não possuem nascentes, córregos ou leitos 

d’água nas suas propriedades (gráfico 5). 

Gráfico 5 - A Existência de nascentes, córregos ou leitos d’água natural. 
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Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 

 

  Quantidade de nascentes ou leitos d´agua na propriedade: Duas nascentes; 

Varias nascente ao decorrer da fazenda, mando água para o rio Lambari; Três 

represas; Um Córrego; Nenhum; Duas áreas; Um córrego; Existe um; Um córrego 

que corta a propriedade; Existe um córrego. 
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  Pode-se observar que 30% dos entrevistados, não possui nenhum tipo de 

área de preservação permanente.  

Gráfico 6 - Já existe alguma área de preservação permanente em suas terras 
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Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 

  Quantidade de APP´s nas propriedades pesquisadas: Um; Varias, serrados, 

brejos e nascentes; Várias, represas matas no decorrer da fazenda; Uma área de 

mata fechada; Todas as áreas são secas; Uma; Uma área de serrado; Uma reserva. 

  A maioria dos entrevistados que possuem área de preservação, não estão 

enquadrados segundo as normas de regulamentação: Existe uma área aberta, mas 

não se mexe no preparamento do solo, preservando a área; De forma isolada, onde 

existem serrado e nascentes, procurando cercar essas áreas para não prejudicar; 

Deforma natural, não sigo nem uma orientação, apenas procuro não mexer por que 

sei que são fontes naturais; Através de cerca, sem metragem, apenas para o gado 

não entrar; Uma área de mata cercada; Não desmatando preservando a área;  

Através de conservação da mata. 

Gráfico 7 – Conhecimento Sobre as Leis das Apps 
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Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 



8 

 

 Os comentários sobre ter conhecimento sobre as leis APP`s foram: 

Basicamente, não desmatar e não agredir as minas; Através do cadastro ambiental 

rural; Já ouvi falar, mas não conheço; Sei que existe, não tenho conhecimento 

necessário; Sei alguma coisa, mas nada concreto; Alguma coisa já ouviu falar, ou 

por meio da mídia; Alguma coisa, nada concreto; Não tem conhecimento; Tenho 

conhecimento, mas nada aprofundado; Não pode desmatar, nem mexer em áreas 

de com as terras de app’s. 

  A maioria dos entrevistados não teve nenhum tipo de orientação sobre as 

App’s (70%) e emitiram os seguintes comentários: Participei de cursos na casa da 

agricultura, realizadas por engenheiros e agrônomos; Palestras na casa da 

Agricultura, mas não existem mais palestras; Conversas através de um agrônomo. 

Gráfico 8 - Frequentou algum curso, palestra ou teve orientação sobre o assunto 

Sim; 30%

Não; 70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sim Não

Sim

Não

 

Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 

  Nenhum dos entrevistados foi penalizado por infringir as leis de preservação. 

Já o que se refere o gráfico 10, somente 20% dos entrevistados não querem 

aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto. Para este questionamento foi 

registrado os comentários a seguir: Interesso em aprofundar o assunto a respeito de 

como funciona as leis corretamente; Tenho interesse, pois o meio ambiente é fonte 

de vida, onde todos deveriam se preocupar; È um assunto muito importante para 

nos proprietários, porque se não cuidarmos, nos mesmos seremos prejudicados; 

Gostaria de receber informações atualizadas de profissionais; Sim, é muito 

importante para conhecer as leis e saber o que pode e o que não pode ser feito na 

propriedade; Sim, para entender melhor as leis, e estar por dentro do assunto; Sim, 

por que quanto mais se saber sobre as leis melhora a preservação e a vida do 

planeta; Sim, despertou na preservação do meio ambiente. 
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Gráfico -10 - Interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto 
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Fonte: APP – Um estudo exploratório na micro região de Auriflama-SP, 2015. 

  80% dos entrevistados emitiram comentários extras, os quais seguem: O 

governo deveria dar mais atenção, com leis mais rígidas, mais divulgação sobre o 

assunto e maior fiscalização; Achei muito importante, acho que as autoridades 

deveriam aplicar leis mais rígidas; Achei interessante, por ser um assunto que 

estamos com problemas no momento, nunca tinha sido abordado para comentar; A 

escassez de água a cada dia ta sendo maior, em minha opinião o principal assunto 

abordado é a falta de preservação; As áreas de todas as propriedades deveriam ser 

conservadas, pois existem muitas áreas de preservação que não estão sendo 

conservadas; A fiscalização deveria ser mais rígida sobre estas áreas de 

preservação; É um assunto muito importante onde não só os proprietários de terras 

mais também toda a população deveria ter conhecimento aprofundado sobre o 

assunto; O assunto deveria ser mais divulgado e as leis mais esclarecidas deixando 

clara a preservação das áreas de app’s. 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa foi realizada com a finalidade de obter maiores 

resultados a respeito de como as áreas de preservação permanente vêm sendo 

administradas pelos proprietários e administradores de terras na micro região de 

Auriflama. 

Segundo entrevistados as áreas de app’s, são áreas importantes para a 

preservação do meio ambiente, pois a grande maioria entendeu que, está área 

precisa que ser preservada, porem não sabem a forma correta de conduzi-la, a falta 

de orientação e fiscalização deixa os mesmo sem saber como agir diante deste 

assunto. 
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Pode se perceber que os entrevistados têm conhecimento sobre o assunto e 

as leis que regulamentam as app’s de forma superficial, pois os mesmos 

comentaram sobre a falta de informações ligadas a essa área.  

Existe a necessidade de informações sobre o tema e o assunto deveria ser 

mais divulgado e as leis mais esclarecidas deixando clara a preservação das áreas. 

  Observa se que as leis são infringidas pela falta de conhecimento e até 

mesmo por necessidade, um dos entrevistados afirmou que foi orientado por 

descumprir, foi um caso de necessidade (mas acreditava que não ia dar em nada).   

  Nenhum dos entrevistados foi penalizados por seus deslizes perante a lei, 

isso mostra que a impunidade e a má fiscalização deixam brecha para os infratores.  

  Para melhora da carência de informações sobre as app’s, a Polícia Ambiental 

e a Casa da Agricultura são alternativas para quem busca informações e quer sanar 

suas dúvidas. 

7 - FONTES CONSULTADAS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm 

Governo do Estado de São Paulo- Secretaria do Meio Ambiente/2014 Gestão 

Ambiental 

Governo do Estado de São Paulo- Secretaria do Meio Ambiente/2014 3º Edição As 

Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L4771.htm 

http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-

br/publicacoes/Documents/Cartilhas/Cartilha%20Nascentes%20Rurais.PDF 

http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_publicacao/202_publicacao01082011112029

.pdf 

ttp://advocaciamav.jusbrasil.com.br/artigos/158662966/a-utilidade-das-matas-

ciliares-como-area-de-preservacao-permanente?ref=topic_feed 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5486v 
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http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-br/publicacoes/Documents/Cartilhas/Cartilha%20Nascentes%20Rurais.PDF
http://www.cemig.com.br/sites/Imprensa/pt-br/publicacoes/Documents/Cartilhas/Cartilha%20Nascentes%20Rurais.PDF
http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_publicacao/202_publicacao01082011112029.pdf
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