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O que vamos discutir hoje? 

❏ SNUC → Unidades de Conservação 
❏ Tipos de unidades de conservação 

❏ Proteção, conservação e demais atividades 

❏ Política ambiental brasileira sobre conservação da biodiversidade 
❏ Os corredores de biodiversidade 

❏ O papel da sociedade e dos órgãos públicos 

❏ UCs em meio aos domínios urbanos 

❏ Remanescente de Mata Atlântica no município de São Roque, SP 
❏ Parque Natural Municipal ‘Mata da Câmara’ 

❏ Importância da Mata da Câmara em nível regional 

❏ Pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento na Mata da Câmara 



E o que eu tenho a ver com isto? 

❏ Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas 

❏ CRBio 51292/01-D e SisBio 6490095 

❏ Coletor no Morro do Japuí (São Vicente, SP) desde 1991 

❏ Voluntário na RPPN Rizzieri (São Sebastião, SP) de 2002 a 2009 

❏ Professor de Educação Ambiental e Ciências Ambientais/Ecologia em cursos 

técnicos de meio ambiente 

❏ Coordenador e fundador das coleções botânicas do Herbário IFSR (no 

laboratório de Botânica do IFSP Câmpus São Roque) 
❏ Herbário, micoteca, carpoteca e laboratório de ensino de botânica 

❏ Pesquisador na Mata da Câmara desde 2012 
❏ Orientador de trabalhos e IC e TCC 





SNUC 

❏ Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
❏ Lei 9.985/2000 

❏ Compreende 12 tipos de UCs 

❏ Abrange unidades em níveis federal, estadual e municipal 

❏ Unidades de Conservação 
❏ Proteção Integral 

❏ Estação Ecológica, Reserva Biológica (ReBio), Parque Nacional (Parna), Monumento 

Natural e Refúgio da Vida Silvestre 

❏ Uso sustentável 

❏ Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (Flona), 

Reserva Extrativista (Resex), Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN)   









Nota-se nítida 

concentração de UCs 

nas regiões Norte e 

Nordeste, com 

predomínio de vastos 

aglomerados 

juntamente a terras 

indígenas (e também 

quilombolas, não 

apontadas no mapa). 



O Estado de São Paulo possui uma 

distribuição irregular de UCs. 

Nota-se um grande aglomerado 

próximo à Serra do Mar (incluindo, aí, 

diversas RPPNs) e outro na região 

central  do estado, nos eixos leste-

oeste. 

As regiões norte e oeste do estado 

possuem poucas UCs. 

A criação da Frepesp (Federação das 

RPPNs de São Paulo) foi uma 

iniciativa do gestor da RPPN Rizzieri, 

João Baptista Rizzieri, para consolidar 

um corredor biológico por toda a Serra 

do Mar. 













Política brasileira para conservar a biodiversidade 

❏ Dados sobre a biodiversidade brasileira 
❏ País megadiverso (cerca de 20% da fauna/flora do planeta) 

❏ Mais de 103 mil espécies de animais vertebrados 

❏ Mais de 43 mil espécies de plantas 

❏ Costa marinha de 3,5 milhões km2 

❏ Políticas públicas 
❏ CDB - Convenção sobre a Diversidade Biológica 

❏ Pronabio - Programa Nacional da Diversidade Biológica (Dec. 1.354/1994) 

❏ Conabio  - Comissão Nacional da Biodiversidade (Dec. 4.703/2003) 



Corredores de biodiversidade 

❏ Corredores ecológicos (nome alternativo à Corredores de biodiversidade) 
❏ Regulamentados por Lei 9.985/2000 e Dec. 4.340/2002 

❏ Regras de utilização e ocupação seguem os planos de manejo das respectivas UCs 

❏ Programa Corredores Ecológicos Brasileiros 
❏ Corredores ecológicos via MMA 

❏ Corredor Capivara-Confusões (Portaria 76/2005) 

❏ Corredor Ecológico da Caatinga (Portaria 131/2006) 

❏ Corredor Ecológico Santa Maria (Portaria 137/2001) 

❏ Corredores ecológicos via Estados 

❏ Corredor Ecológico Chapecó (Dec. Est. SC 2.957/2010) 

❏ Corredor Ecológico Timbó (Dec. Est. SC 2.956/2010) 

❏ Corredor Ecológico da Quarta Colônia (Port. 143/2014 RS) 



Sociedade civil e órgãos públicos 

❏ Participação popular ainda é muito incipiente 

❏ Comunidades de entorno, muitas vezes, não participam da gestão das UCs à 

qual estão intimamente relacionadas 

❏ Iniciativas e programas dos governos (principalmente municipais) servem a 

interesses que eventualmente não se articulam com a 

preservação/conservação das UCs 

❏ Falta engajamento da população brasileira para a compreensão das UCs 

❏ O sentido de pertencimento quase não é trabalhado 



UCs e áreas territoriais urbanas 

❏ Fragmentação 

❏ Pressões antrópicas 

❏ Desrespeito 
❏ Zona de amortecimento 

❏ Preservação de seu patrimônio 

❏ Invasões 

❏ Desmatamento 

❏ Retirada ilegal de recursos 

❏ Valor paisagístico 

❏ Valor genético (pool gênico de diversas espécies) 

❏ Valor cultural 





Visão geral da sede do Núcleo de 

Educação Ambiental. 

Porta principal de acesso à Mata da 

Câmara (sem fiscalização ou guarda-

parque). Há uma guarita a 20 m do 

portão principal, porém sem qualquer 

controle de visitantes. 



Visão de uma das áreas internas da Mata 

da Câmara, contígua à trilha principal. 

Cerimônia de inauguração do Núcleo 

de Educação Ambiental, em maio de 

2005. Estavam presentes, além do 

prefeito, professores do IFSP São 

Roque, comunidade sãoroquense e 

alunos do Instituto. 









Mata da Câmara (PNMMC) 

❏ Parque Natural Municipal (1999) 

❏ Área estimada em 130,7 hectares 

❏ Chamada anteriormente de Manancial da Boa Vista da Câmara Municipal de 

São  Roque (1982) 

❏ Desde o século XIX (e possivelmente em datas anteriores), foi utilizada como 

provedora de água para a cidade, principalmente para Câmara Municipal dos 

Vereadores 

❏ Pertence ao Cinturão Verde de São Paulo 

❏ Patrimônio da Humanidade (UNESCO) 

❏ Trilha principal circular de aprox. 5 mil metros 



Mata da Câmara em níveis local e regional 

❏ Maior reserva ecológica da região 

❏ Flora nativa de Mata Atlântica (vegetação de altitude): peroba, cedro rosa, 

pau d’alho,  figueira branca, jatobá, canelas e ipês 

❏ Fauna nativa: lontras, veados, esquilos, avifauna muito diversificada, 

jaguatirica e gato selvagem 

❏ Reserva de matrizes florestais para a cidade 

❏ Trânsito de fauna para o município e região (aves e outros animais que 

transitam por áreas vizinhas) 

❏ Atrativo para educação ambiental 

❏ Potencial para pesquisas diversas 



Pesquisas 

❏ Registro de atividades de 

pesquisa desde 2008 

(dissertação de mestrado 

de Leite e Rodrigues) 

❏ Em 2014 foi firmado termo 

de parceria entre a Mata 

da Câmara e o IFSP São 

Roque 

❏ Mais de 20 trabalhos 

orientados pelo IFSP até o 

momento  







Orientações de ICs e TCCs no PNMMC 

❏ Iniciação Científica (Licenciatura em Ciências Biológicas) 
❏ João Guedes Martins Junior - "Guia fotográfico e chave de identificação das criptógamas 

vasculares ocorrentes na trilha principal e suas adjacências na Mata da Câmara, São Roque, 

SP" 

❏ Bruna Graziela Stravatti - "Catalogação e criação de micoteca dos cogumelos (Fungi, 

Basidiomycota) decompositores de madeira ocorrentes na trilha principal e suas adjacências 

na Mata da Câmara, São Roque, SP" 

❏ Beatriz Teixeira - "Levantamento de espécies exóticas de angiospermas arbustivas 

ocorrentes na trilha principal da Mata da Câmara (São Roque, SP): possíveis regiões de 

origem e interação com plantas autóctones" 

❏ Ramon Fernandes Bianchi de Campos - "Levantamento da avifauna da Mata da Câmara (São 

Roque, SP)" 



Orientações (cont.) 

❏ TCC (Licenciatura em Ciências Biológicas/Tecnologia em Gestão Ambiental) 
❏ Carina Czerencha Genebra e Thais alves do Amaral - "Criação de protocolo para extração de 

DNA de Fungos Basidiomicetos presentes na Mata da Câmara, São Roque/SP" 

❏ Cristiane Zamperin Escanhoela - "Impactos Ambientais causados por trilhas e/ou uso público 

em unidades de conservação" 

❏ Bruna Graziela Stravatti  - "Levantamento dos fungos decompositores de madeira (Fungi, 

Basidiomycota) na Mata da Câmara, São Roque, SP" 

❏ Leticia Caroline de Brito Correia - "Levantamento de Bryophyta lato sensu na Mata da Câmara 

(São Roque, SP)" 

❏ Susi Leme de Moura - "Confecção de sementoteca e carpoteca com material biológico da 

Mata da Câmara (São Roque, SP)" 

❏ Iohana Barbosa Pereira e Omine Rodrigo Soares dos Santos - "Lepidópteros e suas plantas 

hospedeiras: estudo preliminar da relação inseto-planta na trilha principal da Mata da Câmara 

(São Roque, SP)" 





Publicações oriundas de trabalhos no PNMMC 

❏ Victor de Carvalho Calvanese e Marcio Pereira: “Levantamento preliminar dos miriápodes 

ocorrentes na serrapilheira de um fragmento de floresta estacional semidecidual em São 

Roque, SP” 

❏ Hellen Cristina Pinheiro dos Santos, Thiago Martins Carvalho e Fernando Santiago dos 

Santos: “Levantamento quantitativo das formas liquênicas que ocorrem na Mata da Câmara, 

São Roque – SP, em três diferentes microambientes” 

❏ Cristiane Zamperin Escanhoela e Fernando Santiago dos Santos: “Diagnóstico e sugestões de 

monitoramento da trilha principal da Mata da Câmara” 

❏ Iohana Barbosa Pereira, Omine Rodrigo Soares dos Santos e Fernando Santiago dos Santos: 

“Lepidópteros e suas plantas hospedeiras: estudo preliminar da relação inseto-planta na Mata 

da Câmara” 





Página em rede 
social 



Problemas 

❏ Denúncia de retirada ilegal de água, sem autorização do DAE, e canalização 

do riacho por meio de represamento clandestino 

❏ Desmatamento nos lotes contíguos à mata 

❏ Não há respeito à zona de amortecimento 

❏ Destruição do patrimônio público e natural 

❏ Prefeitura mantém parcerias com organizações privadas sem consulta 

pública e com trabalhos que são mantidos ‘em segredo’ 





Mas ainda há luz no fim do túnel! 

❏ Trabalhos acadêmicos devem servir como subsídio para tratativas com a 

prefeitura 

❏ Uma instituição federal como o IFSP pode firmar novas parcerias e 

implementar programas de proteção à biodiversidade 

❏ Alunos e estudantes que realizam trabalhos nessa UC podem envolver outros 

agentes e propor, inclusive, um plano de manejo (ainda inexistente) 

❏ O PNMMC pode servir como exemplo de UC com boas práticas ambientais 

sustentáveis e ecologicamente corretas 



Obrigado por sua atenção! 

fernandoss@ifsp.edu.br 

fernandosantiago.com.br/shoseki.htm 

13 98837-4440 


