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ANEXO 21. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS ASPECTOS POSITICOS E NEGATIVOS DO 
PNMFC 
 
No dia 13 de dezembro de 2012, nas instalações do SESC Itaquera, aconteceu à reunião de 
apresentação do plano de trabalho ao Conselho Gestor da APA Parque e Fazenda do 
Carmo. 
 
Esta reunião teve como objetivo apresentar as diretrizes metodológicas utilizadas neste 
trabalho, às etapas do processo de construção do Plano de Manejo, o cronograma e os 
produtos a serem entregues, bem como entender a percepção dos conselheiros referente 
aos pontos fortes e problemas do PNMFC. Esta reunião foi coordenada pela Angela Pellin, 
coordenadora técnica do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 
(Figura1). 
 

  
Figura 1. Reunião de apresentação do plano de trabalho ao Conselho Gestor da APA 
Parque e Fazenda do Carmo 
 
Representando o IPÊ – Arvorar, estavam presentes a Angela Pellin (coordenação técnica), 
Giovana Dominicci Silva (co-coordenação técnica) e a Débora Ap. M. Gabriel (responsável 
pelo módulo – socioeconomia). Na Tabela1 encontram-se os participantes do conselho 
gestor da APA Parque e Fazendo do Carmo que estavam presentes na reunião.   
 
Tabela 1. Participantes do conselho gestor que estavam presentes na reunião. 

Nome Instituição Telefone E-mail 

Julia da Silva 
Vilela 

DEPAVE-8 / 
SVMA 

(11) 97495 
9825 

jsvilela@prefeitura.sp.gov.br 

Fábio Torres Tabor 
(11) 99330 

6617 
fabioagrilula@gmail.com 

Ivan M. P  MDVA 
(11) 98688 

6087 
impa@ig.com.br 

Barbara F. 
Moraschi 

SESC 
(11) 96727 

3987 
barbara.moraschi@gmail.com 

André 
Gasparoto 

SESC (11) 2523 9217 andregasparoto@itaquera.sescsp.org.br 

Rachel Seão SESC (11) 2523 9303 rachel@itaquera.sescsp.org.br 

Maria Lucia 
Bellenzani 

SVMA / 
DEPAVE-8 

(11) 3283 1004 mlbellenzani@prefeitura.sp.gov.br 

Dallastella Era Técnica 
(11) 98599 

1309 
edallastella@hotmail.com 

Daniel Martins 
SVMA / 

DEPAVE-8 
(11) 96720 

7583 
danielmartins@prefeitura.sp.gov.br 

Ana Paula S. SESC (11) 2523 9217 ana@itaquera.sescsp.org.br 
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Nome Instituição Telefone E-mail 

Koki Sahino 

Angelo 
Iervolino 

Soc. Amb. 
Leste-Sal 

(11) 99915 
4053 

aniervolino@ig.com.br 

Elizabeth da 
Silva Brito 
Lopes 

Fundação 
Florestal 

(11) 98764 
9211 

betthbritto@yahoo.com.br 

Rogério de J. 
Ribeiro 

SABESP (11) 2681 3818 rogjribeiro@sabesp.com.br 

Willy Vellenich 
SVMA - 

estagiário 
(11) 2623 3794 wvellenich@ig.com.br 

Renata 
Fátima Piva 

APA do 
Carmo 

(11) 98019 
0241 

piva_re@yahoo.com.br 

Maria Augusta 
Ribeiro 

DGDL1 
(11) 98602 

8774 
augusta.ribeiro1@hotmail.com 

Floriston F. da 
Silva 

FD2L 
(11) 2732 2222 

(11) 98894 
4597 

floriston@epa.org.br 

Fernando 
Rodrigues Del 

SVMA / 
DGD Leste 

1 
(11) 2748 7100 fredeli@ig.com.br 

Regina 
Siqueira da 
Silva 

SESC 
Itaquera 

(11) 2523 9325 regina@itaquera.sescsp.org.br 

 
Após a apresentação, a coordenadora técnica deste trabalho solicitou a todos os 
participantes que pontuassem duas questões positivas e duas negativas ligadas ao Parque 
Natural Municipal Fazenda do Carmo. Estas questões foram escritas em tarjetas de modo a 
facilitar a discussão e compreensão por todos (Figura 12).  

 

 
Figura 1. Discussão dos pontos positivos e problemas enfrentados pelo PNMFC. 
 
As questões pontuadas foram sistematizadas e agrupadas em áreas de concentração, como 
demonstra a Tabela2. 
 
Tabela 2. Pontos negativos e positvos relacionados ao Parque Natural do Carmo levantados 
pelos conselheiros da APA do Carmo.  

Áreas de 
concentração 

Pontos Negativos Pontos Positivos 

Aspectos físicos 
e de 

 Ausência de uma sede 
 Apresenta limites fáceis de 
identificar 
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infraestrutura  Localidade 

Aspectos 
ambientais 

 Apresenta focos de incêndio  

 O Parque fornece proteção 
ao ecossistema e a 
biodiversidade local 

 É uma área de conservação 
e proteção ambiental 

 Protege a fauna e a flora 

 Apresenta intensa poluição 
ambiental no entorno 

 Protege a diversidade de 
vegetação local 

 É um habitat de aves 

 É o último remanescente de 
mata nativa de grande extensão 
na Zona Leste da cidade de 
São Paulo 

 Há presença de espécies 
invasoras 

 Colabora com o paisagismo 
natural 

 Protege e purifica os 
recursos hídricos 

 Regula o clima na região 

Aspectos 
socioambientais 

 Apresenta invasões 

 Propicia contato com a 
natureza 

 Ocorre entradas e 
ocupações irregulares 

 Apresenta usos 
incompatíveis com a categoria 
parque (campo de futebol, 
casebres) 

 Ocorre tráfico de drogas no 
local 

 Propicia qualidade de vida 
saudável a região  

 Ocorre "desova" de corpos 

 Há uma pressão urbana 
(entorno urbanizado carente de 
infraestrutura de saneamento) 

 Ocorre o isolamento do 
parque / Gradeamento  É uma oportunidade de 

educação ambiental para a 
comunidade  População do entorno não 

reconhece o parque 

Planejamento, 
Gestão e 

Administração 
da UC 

 Há falta de educação 
ambiental  

 Ser resultado de ações do 
movimento social organizado  

 Não existe informação e 
orientação sobre o parque e a 
APA 

 Estar garantido por lei 

 Ocorre falta de proximidade 
entre parque e população do 
entorno 

 Há presença e atuação da 
sociedade civil organizada no 
conselho da APA - apoio a 
gestão do Parque Natural 

 Deveria ser maior  Ter um conselho gestor 
atuante   Não ter plano de manejo 

 Ocorre descaso politico 
 

 Ocorre lentidão para agir na 
gestão desta UC 

 Estar dentro da APA Parque 
Fazenda do Carmo 

 
A realização deste exercício visou compreender as características do Parque Natural 
Municipal Fazenda do Carmo e apontar para a equipe de trabalho quais são as questões 
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prioritárias que necessitariam receber mais atenção na etapa do diagnóstico do Plano de 
Manejo. 
 
Nesta atividade, foi possivel identificar e analisar as percepções dos conselheiros da APA 
Parque e Fazenda do Carmo referente aos problemas e pontos fortes do PNMFC. 
Relacionados as questões positivas, foram ressaltados em maior quantidade os aspectos 
ambientais, ficando claro as preocupações no que envolve a área verde do Parque, 
proteção da fauna / flora / biodiversidade e os relacionados aos serviços ambientais 
prestados por esta área. 
 
Quanto aos pontos negativos, os conselheiros destacaram problemas relacionados aos 
aspectos sociambientais, principalmente conflitos entre a população do entorno e o PNMFC. 
Questões ligadas ao planejamento, a gestão e a administração desta Unidade de 
Conservação, foram citadas em grande quantidade e de maneira mais equilibrada entre os 
pontos positivos e negativos. Nesta questão, os pontos positivos mais citados são os 
relacionados ao envolvimento da sociedade civil organizada no conselho da APA e a 
existencia de um conselho atuante. Os aspectos negativos mais listados enfatizam questões 
relacionadas a lentidão para agir, o distanciamento entre a UC e a população e a falta de 
informação e ações de educação ambiental envolvendo o parque.  
 
Os aspectos físicos e de infraestrutura foram os menos citados nesta atividade, mas não 
menos importantes e problemáticos. 
 


