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1  INTRODUÇÃO

No Brasil, a Lei Federal nº 9.985/00 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC, constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, 
ampliando o rol de áreas protegidas já existentes. As unidades de conservação correspondem a espaços 
territoriais e seus atributos ambientais, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação 
e limites definidos, sob regime especial de administração (Brasil, 2000). 

O SNUC estabelece dois grupos de áreas protegidas: as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável, 
com diversas categorias de proteção. A partir deste disciplinamento, o território paulista abriga UCs de proteção 
integral (Parque Nacional e Estadual, Estação Ecológica, Reserva Biológica e Refúgio da Vida Silvestre) e UCs 
de uso sustentável (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva Extrativista, 
Monumento Natural, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 
Floresta Nacional e Estadual).

Além destas, existem outras modalidades de unidades de conservação reconhecidas no nível 
internacional pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, 
denominadas Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 
Paulo e Sítio do Patrimônio Mundial Natural. Existem ainda no Estado de São Paulo outras modalidades de 
categorias, voltadas à conservação, que são objeto de proteção especial, definidas como Parques Ecológicos, 
Reservas Estaduais, Áreas sob Proteção Especial e Áreas Naturais Tombadas; bem como unidades de produção, 
representadas por Estações Experimentais, Hortos e Viveiros Florestais com objetivo de experimentação 
florestal para o desenvolvimento de pesquisa, restauração de áreas degradadas, conservação de recursos 
genéticos e melhoramento genético. 

Sem considerar as unidades de conservação municipal, existem 237 áreas naturais protegidas no Estado de 
São Paulo, divididas em 24 categorias de manejo de âmbito federal, estadual e particular, considerando as unidades 
de proteção integral, unidades de uso sustentável e outras áreas especialmente protegidas (Xavier et al., no prelo).

Embora estes importantes remanescentes naturais estejam protegidos por lei, são constantemente 
ameaçados pela pressão antrópica, incluindo desmatamentos, invasões, extração de produtos naturais, caça, 
pesca, expansão das atividades agrícolas e urbanas. Não havendo planejamento do uso do solo em seu entorno, 
estas áreas protegidas tornam-se fragmentos isolados de vegetação natural, comprometendo sua biodiversidade 
e capacidade de suporte ao longo do tempo.

Conforme determinado pelo SNUC, toda unidade de conservação deve dispor de um plano de manejo, 
definido como documento técnico que estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da 
área e o manejo dos recursos naturais (Brasil, 2000). De acordo com o art. 27, o plano de manejo deve abranger 
a área da unidade, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, sendo sua zona de amortecimento 
definida como o entorno no qual as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.
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Embora preconizado pelo SNUC, nem sempre o manejo das UCs considera as interfaces com 
seu entorno (Oliva & Magro, 2004). Partindo do pressuposto que diferentes percepções e valores sobre a 
importância da natureza influenciam a conservação dos ambientes naturais (Fiori, 2002), este estudo objetiva 
identificar o significado e a importância da Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva para os moradores 
residentes na Microbacia Hidrográfica Córrego Pau d’Alho (Setor de Planejamento Urbano 7), apontando 
linhas de ação para o Plano de Manejo da Estação Ecológica.

Criada em 1987 pelo Decreto 26.890, a unidade encontra-se aproximadamente a 3 km da área urbana 
do município, sendo seu entorno imediato constituído por pequenos e médios proprietários rurais.  Com o 
intuito de identificar a percepção e tipo de relacionamento entre os moradores do entorno imediato e a Estação, 
foi realizado um levantamento nas propriedades vizinhas, a partir de questionários estruturados e observações 
de campo. Este levantamento mostrou que grande parte das condições limite de conservação e preservação da 
área advém da presença de moradores que não residem no entorno imediato da Estação. Neste sentido, 
foi levantada a hipótese de que as áreas urbanas limítrofes configuram-se como importantes vetores de pressão 
para a conservação deste fragmento.

2  MATERIAIS E MÉTODOS

2.1  Materiais

A Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva está localizada ao norte da cidade de Bauru, próximo 
ao km 352 da rodovia Bauru−Iacanga, nas coordenadas 22º 19’ S e 49º 04’ W, a uma altitude média de 570 m. 
A Estação Ecológica abrange uma área de 287,28 ha, sendo que cerca de 200 ha são cobertos com vegetação 
florestal isolada por pastagens que atualmente ocupam toda a área do entorno. 

Nesta região, verão e inverno são as estações mais definidas, diferenciadas principalmente pela 
deficiência de umidade nos meses de inverno. O clima é sub-úmido, mesotérmico, com pouca umidade no 
inverno (CB’cw). Os solos predominantes na região do município de Bauru classificam-se como Latossolos 
Vermelhos Eutróficos psamíticos. A vegetação deste fragmento florestal enquadra-se na categoria de floresta 
estacional semidecidual submontana (Toniato, 2002).

A região administrativa de Bauru foi uma das mais desmatadas do estado de São Paulo entre os 
anos de 1970 e 1990, reduzindo sua cobertura vegetal em cerca de 51% no período. Dentro dos limites do 
município, a vegetação de cerrado predomina em extensão, concentrada a leste e a sudeste (Kronka et al., 
1992). Florestas semidecíduas, capoeiras, capoeirões e vegetação ripária nas proximidades do rio Batalha e 
seus afluentes, também ocorrem na área do município (Toniato, 2002).

Antes da década de 1960, a área florestal da Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva, pertencia a 
Fazenda São Luiz, de propriedade do Sr. Sebastião Aleixo da Silva. Parte da propriedade era composta por 
uma fazenda de café. Desde 1961, a área está legalmente protegida; estabelecida como Reserva Estadual 
pelo Decreto Estadual nº 38.424 de 06/06/1961, e com alteração em sua categoria para Estação Ecológica 
pelo Decreto Estadual nº 26.890, de 1987, a área está sob administração do Sistema Estadual de Florestas - 
SIEFLOR, diretamente vinculada à Estação Experimental de Bauru. 

Conforme ilustra a FIGURA 1, a Estação Ecológica constitui importante fragmento próximo à 
área urbana, em um espaço territorial delimitado a leste pela Rodovia Bauru−Iacanga; a oeste pela Rodovia 
Marechal Rondon, ao Norte pela estrada Murilo Vilaça Maringoni, que leva ao Aeroporto Bauru−Arealva 
(Aeroporto Moussa Nakhl Tobias), e ao sul pela área urbana do município de Bauru.

A Estação encontra-se na Área de Proteção Ambiental Municipal (APA) Água Parada, 
que compreende, segundo o Plano Diretor municipal, o Setor de Planejamento Rural “G” (Microbacia Córrego 
Água Parada Pequena) com 2.565 ha, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Batalha. A principal atividade 
econômica da Microbacia é a bovinocultura, com baixa lotação e baixa produtividade das pastagens devido ao 
manejo inadequado ou inexistente. Ao todo, são 42 produtores rurais, sendo 33 pequenos produtores; 
8 produtores classificados como médio e 01 grande produtor (São Paulo, 2003). 
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FIGURA 1 – Estação Ecológica de Bauru e bairros pesquisados.

Esta área é limitada ao Sul pelo Setor de Planejamento Urbano 7, analisado neste estudo, e que 
corresponde, segundo o Plano Diretor Municipal, à Microbacia do Córrego Pau D’Alho, formada por 9 
bairros ou unidades de observação: Jardim Colina Verde; Jardim Helena, Núcleo Habitacional Edison Bastos 
Gasparini, Núcleo Habitacional Vanuire, Núcleo Residencial Nova Bauru, Parque City, Residencial Pousada 
da Esperança I, Residencial Pousada da Esperança II e Vila São Paulo. 

De acordo com as informações do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, a população 
estimada para este setor é de aproximadamente 19.000 habitantes, considerando a média de 2,9861 habitantes 
por residência para o município. Esta média foi calculada utilizando o número de habitantes do município, 
estimada em 347.601 habitantes em 01/04/07, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
dividido pelo número das chamadas economias residenciais do DAE (referência mês 07/2007), que corresponde 
a 116.406 residências. Os dados estimados para o Setor 7 são apresentados na TABELA 1.

TABELA 1 – Economias residenciais e população estimada para o Setor 7 no ano de 2007.

Bairros Economias Residenciais População Estimada
Jardim Colina Verde    319      952
Jardim Helena      75      224
Nova. Hab. Edison Bastos Gasparini 1.261   3.765
Nova. Hab. Vanuire    311      896
Núcleo Residencial Nova Bauru    962   2.872
PQ. City    118      352
PQ. Res. Pousada da Esperança I

2.533   7.563
PQ. Res. Pousada da Esperança II
Vila São Paulo    779   2.326
Total 6.358 18.950

Fonte: DAE (2007). 
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2.2  Métodos

A partir do levantamento realizado com os proprietários rurais do entorno da Estação Ecológica para 
o Plano de Manejo, foram obtidas informações de que a UC seria freqüentada por moradores dos adensamentos 
urbanos próximos; os dados indicaram a necessidade de novo levantamento para averiguar se estes bairros 
configuravam-se como vetores de pressão à conservação do fragmento. 

Para este estudo foi aplicado questionário com quinze perguntas fechadas para os moradores residentes 
no Setor 7, em quatro dias de campo no mês de fevereiro de 2008. O objetivo do levantamento foi identificar o 
perfil socioeconômico dos moradores e o vínculo destes com a unidade de conservação (UC) (APÊNDICE 1).

A partir do número das chamadas economias residenciais, ou seja, do número de ligações de água 
fornecido DAE, foi definida uma amostra de 10% dos domicílios de cada bairro, em um total de 636 domicílios 
entrevistados, sendo visitadas todas as ruas de cada bairro no sentido Norte/Sul ou Leste/Oeste, a partir da 
direção que apresentava maior extensão. Foi selecionado um domicílio para entrevista com intervalo de 9 
domicílios para a próxima seleção. Após a apresentação dos objetivos da pesquisa, foram entrevistados os 
moradores de 12 anos ou mais. Em caso de recusa à entrevista ou ausência de moradores no domicílio, 
foi entrevistado o domicílio imediatamente posterior.

Os questionários foram aplicados em quatro dias de campo no mês de fevereiro de 2008, nos finais de semana, 
com duração média de 3 a 5 min. O número de domicílios amostrados por bairro é apresentado na TABELA 2. 

TABELA 2 – Número de domicílios amostrados por bairro.

Bairros Economias 
Residenciais

Amostra
10% entrevistada Percentual

Colina Verde, Jardim    319   32     5%
Helena, Jardim      75     8     1%
Edison Bastos Gasparini, Núcleo Habitacional 1.261 126   20%
Vanuire, Núcleo Habitacional    311   31     5%
Nova Bauru, Núcleo Residencial    962   96   15%
City, Parque    118   12     2%
Pousada da Esperança I, Parque Residencial 1.351 135   21%
Pousada da Esperança II, Parque Residencial 1.182 118   19%
São Paulo, Vila    779   78   12%
Total geral 6.360 636 100%

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa desenvolve-se na perspectiva de que o planejamento ambiental constitui ferramenta 
utilizada para minimizar e evitar conflitos resultantes das interferências humanas nos componentes estruturais 
e funcionais dos ecossistemas (Rodiek, 1978), incorporando a percepção ambiental como instrumento de 
diagnóstico socioambiental e de educação ambiental, em uma abordagem interdisciplinar. 

A bacia hidrográfica do Córrego Pau d’Alho pertence à área urbana do município de Bauru e é 
formada por 9 bairros, com cerca de 19.000 moradores distribuídos em 6.360 economias residenciais, 
cuja dinâmica gera impactos decorrentes de relações não harmônicas entre o homem e a natureza, provocando 
desequilíbrio ambiental. Destaca-se a situação de urbanização “não consolidada” na maioria destes bairros, 
com predomínio de população de baixa renda e baixa escolaridade, bem como deficiência de equipamentos 
públicos, sobretudo relacionados ao lazer e recreação. 

Em relação ao perfil dos entrevistados, do total de 636 respondentes, a maioria (62%) é do gênero 
masculino. As faixas etárias situam-se entre 12 e 24 anos (32%), 25 e 35 anos (26%), 36 e 59 anos (26%), 
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e 60 anos ou mais (8%). Com relação à escolaridade 3% dos respondentes são analfabetos, 51% cursaram até 
o ensino fundamental, 43% o ensino médio e 3% possuem curso superior. No tocante à atividade profissional, 
3,6% do total de entrevistados (N = 636) não informaram a profissão, 14,5% declaram-se como “do lar” e 0,9% 
estão desempregados. As demais profissões foram: estudante (13,4%); empregado em serviços especializados 
(11,0%); empregado da construção civil (8,6%); empregado no comércio (8,0%); empregado em serviços 
domésticos e limpeza (7,1%); ajudante geral (5,7%); empregado em transporte, cobrança e entrega (4,6%); 
aposentado (4,2%); empregado em mecânica e metalurgia (3,8%); operador de carga/máquina (3,3%); 
empregado em escritórios (3,1%); empregado em confecções e estética (2,4%); empregado em segurança e 
vigilância (2,4%); profissional especialista (2,2%); e trabalhador rural (1,2%).

Na categoria “serviços especializados”, foram agrupados: acionista, agente comunitário, agente escolar, 
agente funerário, agente de saneamento, almoxarife, armador, artesão, auxiliar enfermagem, auxiliar de pista, auxiliar 
técnico, babá, coletor de dados, coletor de lixo, conferente, contador de história, cozinheira, dançarino, desossador, 
eletricista de auto, embaladeira, encarregado de produção, frentista, garçom, gráfico, jardineiro, laminação de fibra, 
lustrador de móveis, marmorista, montador, músico, operador refino de chumbo, padeiro, processamento de dados, 
protética, repositor, serviços de saúde, soldador, tapeceiro, técnico de alarme, técnico de informática, técnico de 
pesquisa, telefonista, vidraceiro. Na categoria “profissional especialista” foram agrupados os seguintes profissionais: 
advogado, analista de sistemas, analista fiscal, biólogo, funcionário público, militar, e professor.

O vínculo com a área foi identificada em termos de conhecimento sobre sua existência e interação direta 
com a Estação Ecológica, verificando-se que 43% dos entrevistados têm conhecimento sobre a existência da área 
protegida e que, para estes (N = 275), a maioria (61%) já esteve na Estação ou conhece pessoas que a visitaram. 

Em relação à visitação, a pesquisa apresentou uma lacuna em termos temporais, uma vez que não 
precisou os momentos de interação direta dos entrevistados (passado recente ou remoto). Em geral, os relatos 
apontam para uma intensificação da visitação no período associado à existência da represa nos limites da 
unidade, conhecida como “Represa dos Sete Metros”, cuja barragem foi destruída em torno de 1990. 

Embora com menor intensidade, esta interação prevalece no momento presente, sendo a visitação 
apontada como freqüente pelos proprietários rurais que moram no entorno da Estação Ecológica, conforme 
identificado nas entrevistas realizadas para a elaboração do Plano de Manejo. Este dado foi confirmado pelos 
respondentes dos adensamentos urbanos, já que 12% dos respondentes realizaram até duas visitas à Estação 
Ecológica e 24% fizeram mais de duas visitas.

Em relação à faixa etária que apresenta maior interação com a Unidade, verifica-se forte relação nos 
grupos entre 12-24 anos e 36-59 anos, representando cada faixa etária 31% dos respondentes; em seguida tem-se 
o grupo de 25-35 anos (29%) e com mais de 60 anos (9%). Cabe ressaltar que, entre os respondentes que sabem 
da existência da Estação Ecológica, 12% encontram-se na faixa dos 12-17 anos, evidenciando que, independente 
da idade, os moradores dos bairros próximos podem configurar-se como vetor de pressão à conservação do 
fragmento; no tocante ao gênero, os homens que sabem da existência da UC constituem 76% dos respondentes.

Os significados atribuídos à Estação Ecológica pelos moradores, em ordem de importância, foram: 
Conservação (64%), Passeio (22%), Coleta de frutos, cipós, sementes (4%); Pesca (3%), Caça (1%), sendo que 
6% dos entrevistados não souberam/não responderam esta questão. Neste aspecto, chama-se atenção para 64% 
dos respondentes que atribuem o valor de conservação à Estação. Este percentual é alto, porém, parece demonstrar 
que as populações desses bairros não associam a conservação com sua própria intervenção na área, ou, embora 
saibam o que significa uma área de conservação, não demonstram resistência a infligir  a proibição de visitas. 

Conforme o SNUC, o objetivo básico das unidades de proteção integral é a preservação da natureza, 
sendo admitidos apenas usos indiretos dos seus recursos naturais. No tocante, às Estações Ecológicas, 
o referido instrumento remete o uso somente à preservação e realização de pesquisas científicas, sendo proibida 
a visitação pública, exceto com o objetivo educacional (Brasil, 2000).

A maioria dos respondentes (69%) também não soube identificar o órgão gestor responsável 
pela Reserva, sendo considerada área particular por 12% dos entrevistados, evidenciando a fragilidade da 
comunicação e ação institucional. Analisando a distribuição do vínculo com a Estação Ecológica nos bairros, 
a partir da consideração do percentual de 50% como indicador de interação expressiva, somente o Jardim Helena 
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(33%) e o Parque City (0%) apresentam conhecimento reduzido sobre a existência da Estação Ecológica. 
Em relação à visitação, os bairros apresentam a seguinte ordem de interação direta com a Unidade: 
Colina Verde (100%); Vanuire (50%); São Paulo (49%); Edison Bastos Gasparini (34%); Helena (33%); 
Pousada da Esperança I (31%); Pousada da Esperança II (31%); Nova Bauru (28%); Parque City (0%). 

Chama-se a atenção para o fato de que, para 38% dos respondentes, é permitida a visitação no interior 
da UC, revelando desconhecimento em relação aos objetivos de criação da área protegida. Considera-se que 
a carência de equipamentos públicos para o lazer da população local nestes bairros, bem como a distância ou 
desconhecimento de outras áreas adequadas a este uso pode influenciar o acesso indevido à Estação Ecológica.

4  CONCLUSÕES

A investigação do sistema de percepção de valores e de importância dos grupos sociais urbanos 
próximos à Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva constitui instrumento para orientar diretrizes 
de planejamento da ocupação espacial na zona de amortecimento da UC, bem como para fundamentar as 
possibilidades de uso desta área protegida, considerando seus objetivos legais de conservação.

Verificou-se que, com exceção do Parque City, todos os demais bairros amostrados apresentaram 
interação direta dos seus moradores com a Estação Ecológica, em todas as faixas etárias, caracterizando-se 
efetivamente como vetor de pressão para a conservação da área protegida.

As seguintes linhas de ação são propostas em relação à área abrangida pelo estudo: 

1. inserção da área (Setor de Planejamento Urbano 7) como componente da zona de amortecimento da UC;

2. estruturação de programas de educação ambiental nas escolas dos bairros, associações de moradores e igrejas locais 
para fortalecimento da imagem institucional e informação sobre os objetivos de conservação da Estação Ecológica;

3. negociação junto à Prefeitura do Município de Bauru para o estabelecimento de áreas de lazer nestes bairros, 
bem como para facilitar o acesso e divulgar  outros espaços adequados à visitação e recreação;

4. estruturação de um Programa de Educação Ambiental para a Estação Ecológica adequado à sua categoria de manejo.
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APÊNDICE 1 – Pesquisa realizada com os moradores do Setor de Planejamento Urbano 7 do município de 
Bauru, no entorno da Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva.

Objetivo: identificar o vínculo dos moradores do Setor de Planejamento Urbano 7 de Bauru com a 
Estação Ecológica Sebastião Aleixo da Silva

1. Nome do entrevistado
2.  Sexo
3.  Idade
4.  Escolaridade
5.  Profissão do entrevistado
6.  Bairro
7. Telefone 
8.  O Sr. já ouviu falar da Estação Ecológica de Bauru?                 (   ) Sim      (    ) Não 
9.  O Sr. sabe se pessoas da região já foram passear na Reserva?   (   ) Sim      (    ) Não

10. O Sr. já fez visitas ao interior da reserva?
Nenhuma   Duas vezes     Não respondeu
Uma vez   Mais de duas vezes

11. O que significa a reserva do governo para o Sr.?
É um lugar para caçar                                                   É um local para pescar
É uma área de preservação                                           É uma área de passeio
É um lugar para colher frutos, sementes,                     Outro ____________________
Cipós, entre outros                                            Não sabe/não respondeu

12. O Sr. sabe quem é o responsável pela Reserva?
A prefeitura de Bauru       O Horto de Bauru       Não sabe/não respondeu
O governo do Estado                                            Área de particular
A Polícia Ambiental                                              Outro_____________

13. O Sr. já esteve no Horto de Bauru?         (   ) Sim              (    ) Não 

14. O Sr. acha que atualmente são permitidos passeios e visitas na Reserva do Governo?
Sim (ENCERRE A ENTREVISTA)  Não
Não sei (ENCERRE A ENTREVISTA)

15. Por que o Sr. acha que não são permitidas visitas na reserva?
O governo não quer      
Para não usarem drogas no local
Para não desmatar    
Para não ser esconderijo de “bandidos”
As pessoas fazem muita bagunça e sujeira 
Para não judiarem dos bichos
Não sei/não respondeu




