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1. RESUMO: 

Esta pesquisa busca analisar e compreender as políticas públicas em relação ao 

planejamento e assentamento nas áreas ambientalmente frágeis da Várzea do Rio 

Tietê, uma região que deveria ser conservada e respeitada por decretos e leis, mas 

que hoje abriga até comunidades inteiras. A falta de cuidado e responsabilidade das 

cidades com o meio ambiente e com a população estão chegando a um patamar 

que não tem mais regressão. O que se propõe a discutir é o papel das politicas 

públicas e a demora de aprovação de leis que são benéficas e essências para o 

bem comum, mas que são atardadas para o benefício de poucos. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

A expansão da ocupação urbana em direção às regiões consideradas inadequadas 

para urbanização, constituídas na várzea do rio Tietê, foi motivada pelo baixo preço 

dos lotes e pela ausência de políticas públicas urbanas e ambientais, resultando na 

perda de recursos naturais em razão da ocupação e conurbação urbana 

desordenada. No final dos anos 80, com objetivo de minimizar os impactos 

ambientais, o governo do Estado de São Paulo decretou (Decreto Estadual n 

42.837/98) como Área de Proteção Ambiental - APA Várzea do Rio Tietê os 

remanescentes de planície fluvial do rio Tietê situados ao longo de parcelas dos 12 

municípios da Região Metropolitana de São Paulo (Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi 

das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, São Paulo, Guarulhos, Osasco, Barueri, 

Carapicuíba e Santana de Parnaíba), no qual foram definidas as principais diretrizes 

e regras para o ordenamento territorial sustentável. Essas regras encontram - se 

vigente até os dias atuais.  

Atendendo ao disposto na Lei Federal n° 9.985/2000, órgão gestor da Área de 

Proteção Ambiental, em 2010 iniciou o documento denominado Plano de Manejo da 

APA Várzea do rio Tietê, no qual, a partir do diagnóstico socioambiental, as normas 

estabelecidas em 1998 foram atualizadas, em razão das alterações ocorridas no 

território. Esse trabalho foi finalizado em 2013 e, desde então, encontra – se em 

análise no Conselho Estadual do Meio Ambiente para aprovação e publicação. 

 



3. OBJETIVOS: 

Diante dessa problemática, tentamos entender as alterações ocorridas no território 

protegido e avaliarmos até que ponto as políticas públicas urbanas e ambientais são 

eficazes na proteção dos atributos, analisando também se o plano de Manejo, 

finalizado em 2013, ainda seria eficaz diante da mudança de tempo e território. 

 

4. METODOLOGIA 

O território da Área de Proteção Ambiental do rio Tietê (APAVRT), abrangida por 12 

municípios, é a área de trabalho da pesquisa, em andamento. Diante das grandes 

extensões territoriais, adotou-se como unidade de planejamento e recorte da 

pesquisa os limites municipais. Em 2018, a pesquisa avaliou o território da APAVRT 

inserido no município de Mogi das Cruzes e os resultados foram apresentados no 

ENCIBRAC 2017. Atualmente, a área de trabalho é o território da APAVRT inserido 

no município de Suzano. O trabalho foi organizado em duas fases, sendo que: (i) na 

primeira fase foram realizados os levantamentos e as leituras do território, a partir da 

interpretação das fotos aéreas de 2008, 2010 e 2018 e legislação incidente; (ii) na 

segunda fase foram elaborados os mapas analíticos, nos quais foram identificadas 

as alterações territoriais.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho desenvolveu-se em duas fases: 

A primeira constituiu em conhecer o território, a partir da leitura das imagens aéreas 

de 2008, 2010 e 2018. 

A segunda, na espacialização das alterações territoriais, por meio de um mapa 

síntese e a interpretação dessas alterações com as normas incidentes 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir da leitura territorial e da interpretação das normas que incidem sobre o 

território protegido do município de Suzano, até o momento, foi possível concluir 

que, desde 1998 as áreas classificadas como Zona de Cinturão Meândrico – ZCM 



(maior restrição ambiental) manteve as suas características ambientes, em razão da 

aplicação das normas incidentes, no entanto, no caso das áreas definidas como 

Zona de Uso Controlado (menor restrição ambiental), mesmo estando em áreas 

ambientalmente frágeis, os remanescestes de atributos ambientais foram 

impactados, tendo em vista a alta pressão urbana sobre essas áreas, as quais estão 

cada vez mais agravantes mas ainda conta com uma grande parcela de área 

“preservada” de uma biodiversidade tão ameaçada quanto as margens do Rio Tietê 

são, mas até quando? 

O plano Vigente está defasado e é imprescindível a aprovação imediata do Plano de 

Manejo, pois só assim garantiremos a proteção tão merecida desse território com 

espécies endêmicas, como o Bicudinho-do-Brejo que só se encontra em Mogi das 

Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

Foram analisadas a legislação específica sobre o Tema, com destaque para: (i) Lei 

Federal n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente; (ii) Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e; (iii) Lei Estadual 

5.598/1987 e o seu Decreto regulamentador, que dispõe sobre a criação da Área de 

Proteção Ambiental – APA Várzea do rio Tietê. Além dessas, foram utilizadas 

referências bibliográficas consagradas sobre o tema Áreas Protegidas, Unidades de 

Conservação e APA Várzea do rio Tietê, com destaque para: (i) RODRIGUES, José 

Eduardo Ramos. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 1. Ed. São Paulo: 

Revistas dos Tribunais, 2005; (ii) SANTANA, Fernanda Lemes. O papel da 

modelagem ecológica-econômica no processo de elaboração dos Planos de Manejo 

das Unidades de Conservação do estado de São Paulo: Casos e reflexões – 

Dissertação de Mestrado, São Paulo, 2017. (iii) Plano de Manejo da APA Várzea do 

rio Tietê, Fundação Florestal, 2013.  


