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Resumo: A implantação de Sistemas de Áreas de Verdes Públicas deseja a integração 

socioambiental, criando um novo espaço para a população e promover a discussão sobre 

a conservação e preservação dos recursos hídricos, bem como a importância das suas 

planícies para a manutenção e qualidade hídrica, como é caso do rio Tietê e suas 

planícies (‘várzeas’). O presente trabalho se propõe a discorrer sobre a criação destes 

espaços ao longo da várzea do rio Tietê, na cidade de Mogi das Cruzes, que atualmente 

possui 03 parques urbanos, com pouca qualidade ambiental, pouca conectividade da 

biodiversidade e, com pouca integração com o tecido urbano O trabalho consistiu em 

levantamentos de material sobre o meio físico, biótico e social da APAVRT, além dos 

estudos de áreas verdes públicas dentro da cidade de Mogi das Cruzes. Percebeu-se que 

a população pode alterar seus hábitos, bem como seu comportamento, a partir do 

momento em que as cidades sejam melhor planejadas e possibilitem a criação de 

sistemas verdes públicos, onde a população possa se apropriar com mais qualidade 

desses espaços compreendendo melhor a real necessidade de conservá-los.  

Introdução: Projetos que buscam a requalificação ambiental, como exemplos de países 

Canadá e Londres, ou ainda o Rio Los Angeles, promovidos, quase sempre, pelo poder 

público em parceria com a iniciativa privada, renova-se a possibilidade de mudança da 

qualidade de vida da população, em relação aos recursos hídricos e ambientais. Em 

suma, tratam-se de ações que, por meio da criação de um Sistemas de Áreas de Verdes 

Públicas, de lazer, estar ou ambientes educativos, buscam a integração e interação 

socioambiental, criando um novo espaço para a população, além de promover a 

discussão sobre a conservação e preservação dos recursos hídricos, bem como a 

importância das suas planícies para a manutenção e qualidade hídrica, como é  caso do 

rio Tietê e suas planícies (‘várzeas’). O presente trabalho se propõe a discorrer sobre a 

criação destes espaços ao longo da várzea do rio Tietê, na cidade de Mogi das Cruzes, 

que atualmente possui 03 parques urbanos, com pouca qualidade ambiental, pouca 

conectividade da biodiversidade e, com pouca integração com o tecido urbano, ou ainda 

se comparados ao potencial e recursos que a cidade pode oferecer o resultado é baixo.  

Objetivo: elaborar e projetar, a partir dos levantamentos in loco e dos estudos elaborados 

no âmbito do diagnóstico socioambiental da APAVRT, espaços públicos, inseridos na 

planície fluvial do Rio Tietê, de modo a possibilitar a recuperação dos atributos  



ambientais, fauna e flora, bem como a conscientização da população quanto a 

importância desses espaços, contribuindo na valorização do espaço coletivo, recriando 

identidade social e ambiental, viabilizando à aproximação de toda população com o 

ecossistema presente no rio, e também na qualidade do meio ambiente que a natureza 

propõe.   

Metodologia: o trabalho foi desenvolvido a partir de estudos e análises do Plano de 

Manejo da APAVRT, atrelado ao referencial teórico dos conceitos que serão abordados 

no projeto final, tais como sustentabilidade, sistema de áreas verdes e livres públicas, 

ramblas, stepping stones, cidades biofílicas, clusters urbanos, corredores verdes, ilhas de 

frescor, ilhas de calor,  e qualidade de vida.   

Desenvolvimento: o trabalho foi dividido em três fases, a primeira fase consistem em 

levantamentos de material sobre o meio físico, biótico e social da APAVRT, além dos 

estudos de áreas verdes públicas dentro da cidade de Mogi das Cruzes, onde promove o 

entendimento da qualidade efetiva desses espaços; a segunda fase consiste em 

consolidar os conceitos que foram abordados no trabalho, e a última fase consiste em 

estabelecer os critérios projetuais para a elaboração do projeto a partir de núcleos de 

lazer e de contemplação, nas proximidades do Rio Tiete, na cidade de Mogi das Cruzes, 

apontando equipamentos necessários, bem como projeto paisagístico que será 

imprescindíveis para alcançar os objetivos propostos.  

Resultados Preliminares: Perceber que a população pode alterar seus hábitos, bem 

como seu comportamento, a partir do momento em que as cidades sejam melhor 

planejadas e possibilitem a criação de sistemas verdes públicos, onde a população possa 

se apropriar com mais qualidade desses espaços, proporcionando assim,  uma melhoria 

na qualidade de vida da população, e na qualidade da cidade, além  disso, 

consequentemente, viabilizando uma visão mais consciente sobre a importância do 

espaço coletivo, dos recursos hídricos e seus ecossistemas, e também a real 

necessidade de conservá-los. Permitirá qualificar uma discussão, em que parte da 

premissa sociedade, preservação e qualidade de vida. 

Fontes Consultadas:  

Fundação Florestal, Plano de Manejo da APAVRT 2013 



ROGERS, Richard, Gumuchdjian, Philip, Cidades Para Um Pequeno Planeta. 1 ed. Sao 

Paulo: G.Gilli, 2014. 

Gorski, Maria Cecilia Barbieri, Rios e Cidades: rupture e reconciliação. 1 ed. Sao Paulo: 

Senac, 2010. 

ABBUD, Benedito, Criando Paisagens: Guia de trabalho em Arquitetura paisagística. São 

Paulo: ed. Senac:, 2006. 

 

 

 

 

 


