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RESUMO 

A seguinte pesquisa trata sobre a conformação territorial do Município de Mogi 

Guaçu, que será apresentada em uma cartilha de cunho educacional, onde pretende-

se sintetizar o contexto histórico do município, suas políticas públicas de proteção e 

preservação ambiental à demonstrar a importância do papel que o Rio Mogi Guaçu 

exerce, principalmente como agente direcionador da expansão do núcleo urbano e 

dos bairros adjacentes até os dias de hoje, assim como, seus outros diversos usos 

que favorecem a população de modo geral. O desenvolvimento da cartilha objetiva 

sinteticamente informar e alertar de forma didática a população sobre importância do 

afluente e seu atual estado de degradação procurando demonstrar o valor deste na 

constituição territorial municipal de exemplos nacionais de sucesso.  Assim, através 

da cartilha, pretende-se conscientizar a população a agir em favor desse recurso 

importante que a cidade possui criando um senso de responsabilidade e consciência 

de que seus esgotamentos são irreversíveis. 

 

INTRODUÇÃO 

O objeto dessa pesquisa é o Rio Mogi Guaçu, na cidade de Mogi Guaçu, É 

evidente a importância do rio para o município e seu desenvolvimento, já que este foi 

um o elemento que conduziu o início da urbanização nos séculos XVII e XVIII 

(CADERNO MEMÓRIA MOGI GUAÇU, 1997). 

Atualmente o Rio é fonte de abastecimento de água para a população de Mogi 

Guaçu e também para as empresas próximas que utilizam de seus recursos. Portanto, 

há a necessidade de se chamar atenção para a preservação do mesmo e para a 

conservação de seus elementos naturais, como as matas ciliares, que muitas vezes 

acabam por ser destruídas para implantação de empreendimentos imobiliários e 

atividades agrícolas.  

Uma Cartilha é um pequeno livreto com um conjunto de informações. Assim, a 

proposta dessa pesquisa visa sintetizar o contexto histórico, descrevendo a 

importância do Rio para o desenvolvimento do município, envolvendo também as 

medidas municipais e leis ambientais existentes para conhecimento da população 

sobre as ações do poder público para as questões de conservação do Rio Mogi 



Guaçu. Exemplos nacionais de preservação de afluentes, como em Piracicaba/SP, 

também serão demonstrados.  

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo é alertar a população de Mogi Guaçu para a atual situação em que 

se encontra o rio, situando seu contexto histórico e como ele vem sendo tratado pelas 

políticas públicas. Procura-se, assim, engajar a população pela preservação do 

mesmo.   

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa está sendo utilizada a seguinte 

metodologia: pesquisa documental, historiográfica e iconográfica, como o contexto 

histórico e trabalhos acadêmicos; estudo de casos análogos como o Rio Piracicaba; 

revisões bibliográficas; levantamento de dados no local; pesquisa em sites; e, análise 

da legislação municipal para comparação de como as políticas públicas incluem o Rio 

Mogi Guaçu em seu planejamento. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O desenvolvimento se baseia: a) levantamento histórico; b) visita de campo; c) 

revisão das leis de proteção ambiental municipais; d) pesquisa de projetos de 

preservação análogos; e) elaboração de mapas e a f) elaboração da cartilha 

educacional.  Assim, procura-se detalhar a conformação territorial do município 

através das margens do rio Mogi Guaçu, seu atual uso e ocupação do solo no entorno 

imediato do afluente (Área de Preservação Permanente), revisão das leis de proteção 

do afluente, pesquisa sobre o exemplo de Piracicaba e o Rio Piracicaba e como fase 

final, a elaboração da cartilha educacional sintetizando todos os dados coletados para 

conhecimento da população do município de Mogi Guaçu.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

No decorrer do desenvolvimento dessa Pesquisa até o momento, foi possível 

identificar a inclusão da preservação do Rio nas primeiras Leis de Planejamento do 



município, o que não ocorre nas novas legislações municipais. Não há lei que regule 

as ocupações no entorno imediato do rio, principalmente na área urbanizada, e nem 

que direcione ações de preservação e conservação do afluente. 

 Através da elaboração de um mapa de uso e ocupação do solo foi possível 

identificar que dentro da área urbanizada por onde o Rio Mogi Guaçu percorre, existe 

irregularidade das APPs (Área de Preservação Permanente) em áreas públicas e 

privadas, além da implantação de residências e comércios que invadem os limites 

determinados por lei, enfatizando a necessidade da população em adquirir 

conhecimento sobre a importância do mesmo e intervir para que as políticas públicas 

sejam eficientes e que haja cooperação geral para sua preservação.  
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