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A Importância da Conservação das Várzeas do Rio Tietê 
 
 

Bruno Covas 
Secretário de Estado do Meio Ambiente 

	  
	  

A Secretaria do Meio Ambiente é o órgão do Governo do Estado responsável pelo estabelecimento e 
implementação da política de conservação do estado de São Paulo, considerando, dentre outras ações, 
a implantação e a gestão de espaços territoriais especialmente protegidos, compreendendo unidades de 
conservação de proteção integral e de uso sustentável. 

O Rio Tietê é o maior e mais importante dos rios paulistas. Nasce em Salesópolis e dirige-se para o 
interior do Estado, atravessando 12 cidades da Região Metropolitana de São Paulo e outros 44 
municípios, num percurso de 1.100 km, até desaguar no Rio Paraná, em Itapura, divisa com Mato 
Grosso do Sul. Sua importância está associada à própria história de São Paulo e a ocupação de suas 
margens remonta a tempos anteriores à chegada dos portugueses no Brasil. 

Das 27 Áreas de Proteção Ambiental (APAs) terrestres instituídas pelo Governo do Estado de São 
Paulo, que totalizam mais de 10% do território paulista, cinco situam-se ao longo do Rio Tietê, sendo: 
APA Várzea do Rio Tietê; APA Cabreúva, Cajamar e Jundiaí; APA Tietê; APA Corumbataí e APA 
Ibitinga. 

A APA Várzea do Rio Tietê será a primeira unidade de conservação do Rio Tietê a concluir o processo 
participativo de elaboração do seu Plano de Manejo. Com isso, a perspectiva é que o Governo do 
Estado de São Paulo possa fazer uso de um instrumento de planejamento ambiental que oriente suas 
ações e políticas, além de efetivamente proteger os últimos remanescentes de planícies fluviais 
meândricas do Rio Tietê. A proteção desses remanescentes representa, hoje, somente 10% da 
paisagem original paulista. A conservação desse patrimônio constitui uma oportunidade histórica e 
única para assegurar os processos ecológicos, associados à dinâmica de rios de planícies e às formações 
vegetais em extinção, a exemplo das florestas de várzeas e paludosas do bioma Mata Atlântica. 

Ao proteger os remanescentes de planícies fluviais meândricas – a APA Várzea do Rio Tietê – o 
Governo do Estado de São Paulo assume o compromisso de contribuir com a prevenção dos efeitos 
adversos da ocupação desenfreada, em especial de áreas sujeitas à inundação na região metropolitana 
de São Paulo. 
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APA Várzea do Rio Tietê: um Território de Interesse Metropolitano 
	  

 
Olavo Reino Francisco 

Diretor Executivo da Fundação Florestal 
	  
	  
Em dezembro de 2010, atendendo ao disposto no SNUC 8211, Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (Lei Federal n° 9.985/2000), a Fundação Florestal iniciou, com a participação ativa do 
Conselho Gestor e em parceria com a Universidade de São Paulo, o processo de elaboração do 
Plano de Manejo da APA Várzea do Rio Tietê. 
 
No processo de elaboração do Plano, o zoneamento ambiental vigente foi revisto, os limites 
geográficos revalidados e o Programa de Gestão estabelecido para os próximos cinco anos. 
Ao final desse processo, pudemos confirmar que os atributos ambientais da APA Várzea do Rio 
Tietê apresentam importante potencial para a prestação de serviços ambientais relevantes para a 
Região Metropolitana de São Paulo. 
 
A concretização do Plano de Manejo da APA Várzea do Rio Tietê é o resultado de um trabalho 
constante na busca por proteger a diversidade biológica, assegurar o uso dos recursos naturais de 
forma sustentável e disciplinar o processo de ocupação, quando necessário, para prevenir efeitos 
adversos com graves impactos sobre a população. 
 
Além disso, o Plano de Manejo da APA Várzea do Rio Tietê trouxe significativas inovações para a 
gestão em ambientes urbanos e contribuirá para nortear as políticas públicas para esse território, de 
forma a garantir a articulação intersetorial e interinstitucional. 
 
A discussão com a sociedade e os parceiros institucionais durante todo o processo de elaboração do 
Plano de Manejo foi fundamental para consolidar uma proposta ajustada à realidade do território. 
Esta participação social somou opiniões, analisou, questionou, propôs e decidiu. Desta forma, 
podemos dizer, com toda certeza, que o planejamento participativo é a construção coletiva de um 
pacto e a maneira mais segura de unir esforços em prol de um futuro melhor para todos. 
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A História Vegetacional do Planalto Paulistano  
 

Aziz Ab’Saber 
 

O quadro de vegetação que os primeiros colonizadores encontraram em São Paulo de 
Piratininga era predominantemente de florestas tropicais de planalto. Além dos velhos mapas 
que registraram cenários da região de São Paulo, temos indicações importantes na 
terminologia dos povos tupis que viviam em Piratininga antes da chegada dos colonizadores. 
E, ainda, as observações de campo, feitas pelos viajantes naturalistas. Entre esses últimos, 
existe uma observação de Auguste de Saint-Hilaire sobre a ocorrência de araucárias em 
pequenas sub-áreas de florestas em colinas e terraços paulistanos. 

A partir das janelas do fundo da casa da marques próxima do Pátio do Colégio, Saint-Hilaire 
vasculhando as paisagens do vale do Tamanduateí e colinas adjacentes, percebeu a existência 
de bosquetes de araucárias nas encostas baixas da região do Cambuci. 

Nos mapas desenhados em tempos coloniais foram reconhecidos pinheiros (araucárias) em 
São Miguel Paulista. 

O caso do bairro de Pinheiros, termo alusivo à presença de bosques de araucárias, é um dos 
exemplos mais significativos de relictos de espécies que sobraram no conjunto das florestas 
regionais. Pensamos que os pinheiros ali referidos deveriam estar em terraços fluviais da 
margem direita do rio Pinheiros. Sendo que a identificação dessas espécies relictuais justifica 
o nome que se deu ao bairro e, também, ao vale do importante afluente, componente da 
drenagem principal do Planalto Paulistano (Tietê-Pinheiros). 

Cabe referir, também, ao caso de araucárias que polvilhavam as densas matas, outrora 
existentes no Espigão Central das Colinas de São Paulo. Pena que ninguém pôde registrar e 
solicitar a proteção de um quadrante das florestas ali predominantes, acompanhadas 
localmente pelo dossel emergente de pinheiros do Paraná. O certo é que a dinâmica 
climática tropical do planalto favoreceu a diversificação, a modestos relictos, o todo sendo 
apagado pela urbanização da Avenida Paulista, Cerqueira César, Paraíso e Pacaembú. 

O mapeamento dos terraços fluviais que se encontram de 3 a 6 metros acima das largas 
várzeas dos rios Tietê, Pinheiros e Tamaduateí, e outros vales de São Paulo, constituiu um 
primeiro passo para compreender diversos problemas fisiográficos e detríticos dos últimos 
tempos do Quaternário. Os aludidos terraços são remanescentes de paléo planícies 
cascalhentas. E, ainda que não possuam documentos de páleo vegetação da época em que 
foram constituídos, projetam algumas relações sobre os possíveis cenários climáticos e 
ecológicos. 

Os novos estudos sobre a pilha dos depósitos acumulados abaixo das grandes várzeas 
permitem dizer que após a disposição das cascalheiras dos terraços ocorreu em 
encaixamento cristalino; a partir do que acumularam-se grandes massas de areias, 
entremeadas por alguns pedaços de troncos fósseis. O encaixe fluvial pós-terraços 
aproximado de até 15 metros com forte e irregular entalhe do assoalho cristalino, onde 
após mudanças climáticas começariam a acumular os grandes areais pré-varzeanos. 
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Pensamos que o clima que presidiu a gênese dos lençóis de cascalhos fluviais dos terraços 
fosse semelhante ao chamado clima senegalês, em que ocorrem por muitos meses. 

A síntese elaborada sobre a história vegetacional das colinas paulistanas tem vários 
endereços, pelo estudo das formações detríticas acumuladas no fundo dos vales principais da 
região (Tietê-Pinheiros), alcançamos cenários de 45.000 anos Antes do Presente - A.P. 
Informes sobre stone lines recobertas por solos vermelhos, em colinas e morros de áreas 
cristalinas dos arredores da Bacia de São Paulo, possibilitam entender a atuação de climas 
mais secos, datáveis de 22.000 a 10.000 anos A.P. E, por fim, as pesquisas sobre terraços 
fluvio-aluviais existentes nos vales do Tietê e Pinheiros permitem conhecer cenários de 
80.000 a 100.000 anos, bem anteriores à fase das grandes massas de areias empilhadas 
abaixo das várzeas. Pouca coisa sabemos, porém, a respeito da vegetação que teria existido 
na época da formação dos terraços cascalhentos. 

Os conhecimentos disponíveis sobre a história vegetacional do Planalto Paulistano justificam 
a insistência de alguns de nós na proteção de todas as pequenas matas e relictos de um 
passado recente, que sobraram no entremeio das colinas excessivamente urbanizadas de São 
Paulo. 

Os conhecimentos disponíveis sobre a vegetação do Planalto Paulistano justificam a 
insistência - de alguns de nós - sobre a proteção do que milagrosamente sobreviveu em 
interstícios do mundo urbano metropolitano. 

Os bosquetes de matas tropicais do planalto que milagrosamente sobraram nos interstícios 
do exagerado mundo urbano de São Paulo merecem uma cuidadosa proteção permanente. 
Não há como liberar qualquer espaço da vegetação que sobrou, para entender a gana de 
qualquer tipo de especuladores contumazes. 

A vegetação que os primeiros colonizadores encontraram no Planalto Paulistano era 
predominantemente de florestas tropicais atlânticas. Existia, porém, alguns raros redutos e 
relictos de espécies vegetais das colinas paulistanas com aquelas que sobreviveram na região 
de Salto e arredores de Itu. 

Pesquisas metódicas sobre a história vegetacional da região de São Paulo nos últimos tempos 
do período Quaternário tem um interesse científico, ao par com um alerta radical sobre a 
necessidade de preservação integral do pouco que restou da vegetação tropical do planeta: o 
último cenário ecossistêmico do tipo encontrado pelos colonizadores. Ainda que muitos 
quadros de relictos e redutos florestais tenham se perdido para sempre. 

Do ponto de vista exclusivamente científico e didático, a busca de fatos referentes à história 
vegetacional, obriga-nos a estudar as características dos depósitos correlativos e seu possível 
significado fitogeográfico e pedológico, a um nível regional. Ou seja, o que teria existido no 
tempo em que se depositaram as grandes massas de areias basais do Tietê e baixo Pinheiros: 
qual teria sido o subsistema ecológico dos tempos em que as caatingas chegaram à região de 
Salto e Itu, durante o período reconhecido por Würm-Wisconsin Superior? E, como se 
processaram as mudanças climáticas e hidrológicas durante a complexa (re) tropicalização 
dos últimos 12.000 anos A.P? E, como foi a transição climática que possibilitou a implantação 
de bosques e bosquetes de araucárias? E, em face da urbanização avassaladora e da 
permanente atuação dos especuladores imobiliaristas, filiados do neo-capitalismo, cumpri 
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nos defender com energia o pouco que restou dos ecossistemas naturais do Planalto 
Paulistano. 

Falando especificamente, julgamos que todos os remanescentes de florestas e bosquetes que 
restaram na região central expandida e áreas intermediárias da cidade de São Paulo devam 
ser protegidas integralmente. No que se refere a vegetação existente na grande São Paulo 
envolvendo periferias e municípios diferentes o problema da preservação florestal deve ser 
incorporado aos planejamentos regionais feitos por pessoas competentes e sensíveis. Nunca 
se poderá atender as ideias inconsequentes de quem não pensa o futuro a diferentes espaços 
de tempo: os quais não são de períodos de 03 ou 30 anos mas podem envolver as paisagens 
que se acumularão em 100 mil ou 1 milhão de anos depois do nosso tempo. Procurando, 
por todos os meios de evitar uma mega-“Dubai” no Planalto Paulistano e áreas vizinhas. 

 

Texto tema da palestra “Geomorfogênese dos Terraços Fluviais em Várzea do 

Tietê no Planalto Paulistano” conferida pelo Pesquisador Aziz Ab’Saber (1924-

2012) no I Seminário das Áreas de Proteção Ambiental do rio Tietê 

“das nascentes em Salesópolis à Tietê”, realizado em 22 de setembro de 

2010, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo. 
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Apresentação 

A APA Várzea do Rio Tietê, criada em 1987, com território de 7.400 hectares, tem como principal 

atributo ambiental a ser protegido as várzeas e planícies aluvionares do Rio Tietê. 

O desafio da gestão desta Unidade de Conservação e o alcance de seus objetivos não é tarefa 

simples, afinal, trata-se da Região Metropolitana de São Paulo que, com seus quase 20 milhões de 

habitantes, 39 municípios e uma área territorial de 7.943,82 km2, ou seja, 2.500 hab/km2, ocupa a 

quarta posição no ranking das maiores aglomerações urbanas do mundo e é considerado o maior 

polo de riqueza nacional do Brasil. 

O processo de elaboração do Plano de Manejo da APA Várzea do Rio Tietê, se deu ao longo de 

dois anos, por meio da contratação da Fundação Universidade de São Paulo, contando com 

profissionais do Departamento de Geografia/FFCH, EACH e FAU, com a participação intensiva dos 

membros do Conselho Gestor. O projeto foi executado com recursos provenientes do 

cumprimento do Termo de Compensação Ambiental do empreendimento Plano Diretor de Dutos 

– TAG/Petrobras. 

Embora haja diversas publicações, estudos e pesquisas acerca dos atributos ambientais desta 

Unidade de Conservação, esta publicação - Plano de Manejo da APA Várzea do Rio Tietê – é a 

primeira contribuição que consolida em um único documento dados primários e secundários. Esses 

dados balizaram as ações de manejo sustentável dos atributos ambientais, destacando o 

mapeamento das áreas de vulnerabilidade à inundação que caracteriza o território. 

Nesse sentido, as informações produzidas nesta publicação foram organizadas em cinco pastas, da 

seguinte forma: (i) Pasta 1: Volume Principal do Plano de Manejo; (ii) Pasta 2 Anexos; (iii) Pasta 3 

Mapas do Diagnóstico; (iv) Pasta 4 Mapas do Zoneamento; (v) Pasta 5 Resumo Executivo. 

Na Pasta 1, Volume Principal do Plano de Manejo, são  apresentados todos os conteúdos 

desenvolvidos ao longo do processo de elaboração, distribuídos em 08 Capítulos, os quais 

registram os principais conceitos, terminologias, métodos de análise, ações e alternativas que 

possibilitarão o uso sustentável dos atributos.  

O Capítulo 3, Diagnóstico Socioambiental, consolida uma avaliação crítica e analítica do território, 

abordando questões dos principais meios que compõem o território (meio físico, biótico e 

antrópico), consolidando o arcabouço técnico e científico que embasa todas as propostas 

apresentadas por este Plano. 

 Na sequência, o Capítulo 4, Avaliação Estratégica do Território da APAVRT, identifica as forças 

que interagem de forma positiva ou negativamente neste território - por meio de análise dos 



	   XIV	  

elementos ambientais, sociais, culturais, econômicos e políticos-institucionais e suas inter-relações 

e tendências, delineando assim as ações prioritárias para o aprimoramento da gestão da APA.  

O Capítulo 5, Participação Social, registra a condução dos trabalhos que teve como finalidade 

garantir ao Conselho Gestor e outros atores significativos total acesso às etapas dos trabalhos, 

destacando a participação nos eventos específicos.  

Já o Capítulo 6, Zoneamento, discorre sobre os instrumentos e as respectivas normas para o 

ordenamento do território com vistas a minimizar as pressões sobre o atributo ambiental da APA. 

O Sistema de Gestão proposto é apresentado no Capítulo 7 e consolida programas (objetivos, 

diretrizes e linhas de ação) que nortearão o manejo sustentável dos atributos do território. 

O último capítulo, Temas Prioritários para a Gestão, destaca os principais assuntos para a gestão da 

APA Várzea do Rio Tietê. 

Na sequência, as pastas – 2, 3 e 4 – contém todos os documentos comprobatórios do processo de 

elaboração, bem como toda a produção cartográfica do diagnóstico e zoneamento.  

Por fim, a pasta 5 acondiciona o Resumo Executivo do Plano de Manejo, que apresenta uma síntese 

das informações contidas nas demais pastas, acima mencionadas.  

Com essa publicação, esperamos contribuir para que os técnicos, gestores e público em geral 

possam obter uma visão abrangente do território, refletir sobre as questões socioambientais e 

colaborar na conservação dos atributos desta Unidade de Conservação. 
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CRÉDITOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS 
 
 
 
FUNDAÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Direção Institucional durante o processo de elaboração do Plano de Manejo da 
APAVRT 
 
José Amaral Wagner Neto   Diretor Executivo - dezembro/2010 a abril/ 2011  
João Gabriel Bruno    Diretor Executivo - maio/2011 a abril/2012 
Olavo Reino Francisco    Diretor Executivo - maio/2012 a atual 
Wanda Maldonado Diretora Adjunta - dezembro/2010 a agosto/2012 
Anita Correia S. Martins  Diretora Metropolitana Interior - agosto/2012 a atual 
Claudette Marta Hahn  Gerente – GPRA – dezembro/2010 a setembro/2012  
Tatiana Bressan  Gerente Metropolitana - setembro/2012 a abril/2013 
Pedro Lobão     Gerente Metropolitana - maio/2013 a atual 
Fernanda Lemes de Santana    Chefe da Unidade - dezembro/2008 a novembro/2012 
Roberto Tokuzumi    Chefe da Unidade - dezembro/2012 a atual 
 
 
 
EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA VÁRZEA DO RIO TIETÊ 
 
Coordenação Geral  
Fernanda Lemes de Santana   Fundação Florestal 
 
Coordenação Técnica-Executiva (CTE) 
Profª. Drª. Neli Aparecida de Mello Théry EACH - USP Fase 1 - Diagnóstico Socioambiental 
Profª. Drª. Cleide Rodrigues   FFLCH - USP Fase 2 - Zoneamento da APA VRT 
Prof. Dr. Jurandyr L. S. Ross              FFLCH - USP Fase 3 - Programas de Gestão 
Drª. Marisa de Souto Matos Fierz  FFLCH - USP Sub-coordenação Fase 2 e 3  
 
Coordenação Administrativa e Financeira 
Orlando Silva Barbosa    FFLCH/USP 
 
Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA) 
Fernanda Lemes de Santana   Fundação Florestal    
Daniela Milanelo Coutinho   Fundação Florestal 
Solange Duarte     Prefeitura Municipal de Guarulhos 
Luizi M. B. Estancione               EACH/USP 
Márcia Valle     Petrobrás/TAG 
 
Equipe Técnica Fundação Florestal  
Andressa Flosi     Monitora Ambiental Núcleo UCs Metropolitana e Interior 
Claudette Marta Hahn    Assessoria técnica Núcleo UCs Metropolitana e Interior 
Daniela Milanelo Coutinho   Assessoria Técnica Núcleo UCs Metropolitana e Interior 
Kátia Pisciotta      Assessoria Técnica Diretoria Litoral Sul 
Sandra Leite     Assessoria Técnica Diretoria Litoral Norte 
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Grupo de Trabalho de Plano de Manejo do Conselho Gestor da APAVRT (GTPM) 
 
Biênio 2010/2012 
Coordenação do GTPM 
Solange Duarte                  Prefeitura de Guarulhos  
 
Equipe 
Carolina Born Toffoli    CPLA/SMA 
Edimir Pereira Vidal    AEAAS 
Fernanda Lemes de Santana   Fundação Florestal 
Francisca Luiza G. Gardieri   EMPLASA 
Marcelo Manna  Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 
Marco Antônio Lopes Barros   ABES 
Neli Aparecida de Mello Théry   EACH - USP   
Oswaldo Ribeiro Santos     ACALeO 
Ronaldo Delfino de Souza   Instituto Alana 
Valentina Denizo    Secretaria Estadual de Habitação 
 
 
Biênio 2012/2014 
Coordenação do GTPM 
Solange Duarte      Prefeitura de Guarulhos 
 
Equipe 
Carolina Born Toffoli    CBRN/SMA 
César Watanabe    SRMC 
Claudia Leite     Emplasa 
Elissa Silva     DAEE 
Fernanda Lemes de Santana   Fundação Florestal 
Florencia Chapuis    CPLA/SMA 
Letícia Moraes     Prefeitura Municipal de Salesópolis 
Marcelo Manna  Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 
Michele Vieira     Prefeitura Municipal de Suzano 
Nivaldo da Costa Jr.    ABES 
Oswaldo Ribeiro Santos     Instituto Alana 
Roberto Ohmori    CATI/SAA 
Rui Brasil  Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos  
Ten. Julio Cesar Araujo da Silva   Polícia Militar Ambiental 
Valentina Denizo  Secretaria Estadual de Habitação do Estado de São Paulo 
Yara Carvalho  Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento  
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Colaboradores 
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Ana Xavier     Fundação Florestal – Núcleo de Regularização Fundiária 
Maria Cândido Salles Resende   Fundação Florestal – Núcleo de Regularização Fundiária 
Jorge Luiz Vargas Iembo    Fundação Florestal – Setor de Geoprocessamento 
Cláudia Shida     Fundação Florestal – Núcleo Litoral Sul 
Claudia Avanzi     Fundação Florestal – Núcleo Metropolitana e Interior 
Sandra Beu      Fundação Florestal – Núcleo Metropolitana e Interior 
Débora Fantato     Fundação Florestal – Núcleo Metropolitana e Interior 
Gustavo Feliciano Alexandre    Fundação Florestal – Núcleo Metropolitana e Interior 
Renata Alves Lazzarotti    Fundação Florestal – Núcleo Metropolitana e Interior 
Kátia Mazzei     Instituto Florestal/SMA 
Arlete Tieko Ohata    Coordenadoria de Planejamento Ambiental/SMA  
Aline Salim     Coordenadoria de Planejamento Ambiental/SMA 
Heitor Shimbo Carmona    Coordenadoria de Planejamento Ambiental/SMA 
Suzanna Erica Bush     Coordenadoria de Planejamento Ambiental/SMA 
Florência Chapuis     Coordenadoria de Planejamento Ambiental/SMA 
Lígia Muniz Barbosa     Coordenadoria de Fiscalização Ambiental/SMA 
Angélica Midori     Instituto Zoológico 
Viviana Portela     Instituto Geológico/SMA   
Bruno Bueno     Fundação Florestal - Estagiário  
Michele Beralde     Fundação Florestal - Estagiária 
Mirella Hüne     Fundação Florestal - Estagiário 
Bruna Gagetti     Fundação Florestal - Estagiária 
Thiago Kioshi Moriga	   	   	   	   Fundação Florestal - Estagiária	  
Bruna Pessoti     Fundação Florestal - Estagiária 
Edson Santos     Prefeitura de Guarulhos 
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Equipe Técnica das Áreas Temáticas: Meio Físico 
Coordenação Geral 
Prof. Dr. Andrea Cavicchioli   EACH/USP  Coordenação 
 
Apoio 
Danilo Sato     EACH/USP  Equipe técnica 
Ravi Orsini     EACH/USP  Equipe técnica 



	   XVIII	  

 
Clima 
Prof. Dra. Michelle Simões Reboita  IRN/UNIFEI  Coordenação 
Ms. João Rafael Dias Pinto   IAG/USP  Equipe técnica 
 
Recursos Hídricos 
Prof. Dra. Cleide Rodrigues   FFLCH/USP  Coordenação 
Dra. Isabel Cristina Moroz-Caccia Gouveia FFLCH/USP  Equipe técnica 
Ms. Rodolfo Luz     FFLCH/USP  Equipe técnica 
Juliana Mantovani    FFLCH/USP  Equipe técnica 
Yuri Venezianni     FFLCH/USP  Equipe técnica 
 
Geologia, Geomorfologia e Pedologia 
Prof. Dr. Jurandyr L. S. Ross              FFLCH/USP  Coordenação 
Dra. Marisa de Souto Matos Fierz  FFLCH/USP  Equipe técnica 
Dr. José Mariano Caccia Gouveia   FFLCH/USP  Equipe técnica 
Paulo Ricardo Castro    FFLCH/USP  Equipe técnica 
 
Equipe Técnica das Áreas Temáticas: Meio Biótico 
Coordenação 
Prof. Dr. Luis Schiesari               EACH/USP  Coordenação 
 
Apoio 
Ms. Paulo Ricardo Ilha Jiquiriçá   IB/USP   Equipe técnica 
Heloisa de Camargo Tozato   PROCAM/USP  Equipe técnica 
 
Anfíbios 
Prof. Dr. Luis Schiesari               EACH/USP  Coordenação 
Paulo Ricardo Ilha Jiquiriçá   IB/USP   Equipe técnica 
 
Avifauna 
Prof. Dr. Luís Fábio Silveira   IB/USP   Coordenação 
Marco Antonio Rego    IB/USP   Equipe técnica 
 
Herpetofauna 
Prof. Dr. Luis Schiesari               EACH/USP  Coordenação 
Ms. Paulo Ricardo Ilha Jiquiriçá   IB/USP   Equipe técnica 
 
Ictiofauna 
Prof. Dr. Alexandre Wagner da Silva Hilsdorf UMG   Coordenação 
Alexandre Marceniuk    UMG   Equipe técnica 
 



	   XIX	  

Mamíferos 
Dra. Erika Hingst-Zaher    Instituto Butantan Coordenação 
Fabio de Andrade Machado   Instituto Butantan Equipe técnica 
Marcelo Bellini Lucas    Instituto Butantan Equipe técnica 
Giuseppe Puorto    Instituto Butantan Equipe técnica 
 
Répteis 
Prof. Dr. Luis Schiesari               EACH/USP  Coordenação 
 
Vegetação e Flora 
Prof. Dr. Waldir Mantovani   EACH/USP  Coordenação 
Ms. Tatiana Pavão    IB/USP   Equipe técnica 
Daniela Lins     IB/USP   Equipe técnica 
 
 
Equipe Técnica das Áreas Temáticas: Meio Antrópico 
Coordenação 
Prof. Dr. Hervé Théry    CNRS/França, prof. Coordenação 

visitante-USP 
Apoio 
Danilo Sato     EACH/USP  Equipe técnica 
Ravi Orsini     EACH/USP  Equipe técnica 
Luana Messena     EACH/USP  Equipe técnica 
 
População e Socioeconomia 
Prof. Dr. Hervé Théry    CNRS/França,   Coordenação 
      prof. visitante-USP  
Ms. Eduardo Dutenkefer    EACH/USP  Equipe técnica 
Pablo Luiz Maia Nepomuceno               FFLCH/USP  Equipe técnica 
Clara Jacq     EACH/USP  Equipe técnica 
Danilo Sato     EACH/USP  Equipe técnica 
Carolina Calancha Liorbano   UNIFIEO  Equipe técnica 
Danilo Nalon Ferreira    UNIFIEO  Equipe técnica 
Phillipp Oliveira Santos    UNIFIEO  Equipe técnica 
Valdeir Soares Cavalcante Gonçalves  UNIFIEO  Equipe técnica 
 
Matriz Social 
Prof. Dr. Diamantino Alves Correia Pereira EACH/USP  Coordenação 
Guilherme Borges da Costa   EACH/USP  Equipe técnica 
Bruno Azevedo     EACH/USP  Equipe técnica 
Clara Jacq     EACH/USP  Equipe técnica 
Ravi Orsini     EACH/USP  Equipe técnica 
Tatiane Moraes Ferreira    EACH/USP  Equipe técnica 
Luizi M. B. Estancione               EACH/USP  Equipe técnica 
 
Marco Jurídico e Institucional 
Prof. Dr. Manoel Cabral de Castro  EACH/USP  Coordenação até maio/2011 
Juliana Cassano Cibim    PROCAM/USP  Coordenação após maio/2011 
Ms. Daniel Stella Castro    FFLCH/USP  Equipe técnica 
 
História e Patrimônio 
Profª. Drª. Sílvia Helena Zanirato   EACH/USP  Coordenação 
Danilo da Costa Morcelli   EACH/USP  Equipe técnica 
 
Equipe Técnica das Áreas Temáticas: Banco de Dados e Cartografia 
Pablo Luiz Maia Nepomuceno   FFLCH/USP  Equipe Técnica 
 



	   XX	  

Equipe Técnica das Áreas Temáticas: Participação Social 
Prof. Dr. Alessandro Soares da Silva  EACH/USP  Coordenação até nov./2011 
Prof. Dr. Salvador Sandoval   PUC/SP              Coord. de nov./2011 a mai/2012 
Guilherme Borges da Costa   EACH/USP  Equipe técnica 
Bruno Azevedo     EACH/USP  Equipe técnica 
Clara Jacq     EACH/USP  Equipe técnica 
Ravi Orsini     EACH/USP  Equipe técnica 
Ramon Zago     EACH/USP  Equipe têcnica  
Tatiane Moraes Ferreira    EACH/USP  Equipe técnica 
 
Equipe Técnica das Áreas Temáticas: Zoneamento  
Coordenação 
Profa. Dra. Cleide Rodrigues   FFLCH/USP   
Drª. Marisa de Souto Matos Fierz  FFLCH/USP            sub-coordenação 
Pablo Luiz Maia Nepomuceno   FFLCH/USP 
 
Pré-Zoneamento 
Prof. Dr. Andrea Cavicchioli   EACH/USP   
Profa. Dra. Neli Aparecida de Mello-Théry EACH/USP 
Pablo Luiz Maia Nepomuceno   FFLCH/USP 
 
Programa de Reordenamento e Requalificação 
Prof. Dr. Euler Sandeville     FAU/USP 
Gabriella Radoll     FAU/USP 
 
Equipe Técnica das Áreas Temáticas: Programas de Gestão 
Profa. Dra. Neli Aparecida de Mello-Théry EACH/USP 
Nilde Pinheiro     Consultora independete 
Heloisa Camargo Tozato   PROCAM/USP  Equipe técnica 
Guilherme Borges da Costa   EACH/USP  Equipe técnica 
Ms. Daniel Stella Castro    FFLCH/USP  Equipe têcnica 
 
Estagiários 
Ana Beatriz Spiler    FFLCH/USP 
Camila Franco     FFLCH/USP 
Paulo Ricardo Castro    FFLCH/USP 
Tais Chassot     FFLCH/USP 
Isabel Ginters     FAU/USP 
Gabriella Radol     FAU/USP 
	  



	   XXI	  

Agradecimentos 

 

Fernanda Lemes de Santana 
Coordenadora do Plano de Manejo 

Fundação Florestal 

 

A elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê (APAVRT) 
é fruto dos esforços e empenho de diversos técnicos, pesquisadores, órgãos e membros do 
Conselho Gestor desta Unidade de Conservação, que fizeram de suas contribuições algo decisivo 
para a concretização deste trabalho. 

O Plano de Manejo da APA Várzea do Rio Tietê foi elaborado por professores doutores e 
pesquisadores da Universidade de São Paulo (Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Departamento de Geografia e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), uma das mais importantes e 
ilibadas instituições de ensino do país.  

Ao longo dos dois anos de elaboração do Plano de Manejo foram muitos estudos, reflexões, 
análises e proposições que, somados aos esforços de cada profissional, resultou neste importante 
instrumento de planejamento e gestão que orientará, pelos próximos anos, a gestão desta 
emblemática unidade de conservação.  

Muitos foram os desafios que, com muita seriedade e dedicação, foram sempre superados. Nesse 
sentido, há que se destacar a importância de muitos colaboradores nesse processo. 

Agradecemos a todos os técnicos da Fundação Florestal que dedicaram significativas horas de seu 
trabalho, mesmo quando envolvidos em outras atividades.  

Agradecemos também a todos os membros do Conselho Gestor da APA Várzea do Rio Tietê, e 
em especial ao Grupo Técnico de Plano de Manejo que, apesar de toda carga de trabalho em suas 
instituições de origem, contribuíram com suas experiências, seu conhecimento da região e com o 
fornecimento de dados e informações importantes, que legitimou a construção participativa deste 
plano de manejo.  

Vale lembrar, ainda, todos aqueles que participaram das oficinas participativas, representando o 
terceiro setor, órgãos públicos, universidades e setor privado, cujas contribuições enriqueceram 
significativamente o resultado deste trabalho.  

Finalmente, cabe dizer que, esse trabalho conjunto, desenvolvido por todos esses atores, trouxe a 
todos nós um grande aprendizado e a sensação de missão cumprida! 

 

 

 

 



	   XXII	  

 

 

 

 

 

  



F
ic

ha
 T

éc
ni

ca



Ficha Técnica da APA Várzea do Rio Tietê (APAVRT) 

Responsável pelo Expediente Executivo 

§ Roberto Tokuzumi 

Endereço Fundação Florestal 
 Rua do Horto, 931  
 CEP: 02377-000  

Telefone FF: (11) 2997-5006 
Site FF:  www.fflorestal.sp.gov.br 

Área da APAVRT: 7.400 ha 
Municípios: Salesópolis, Mogi das Cruzes, 
Biritiba Mirim, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, 
Guarulhos, São Paulo, Osasco, Carapicuíba, 
Barueri e Santana de Parnaíba.  
 
Data de Criação do Conselho Consultivo: 
§ 03/02/1998, por meio do Decreto Estadual nº 

42.837/1998 

Legislação Específica de Proteção 

§ Lei Estadual nº 5.598, de 06 de fevereiro de 1987, que dispõe 

sobre a criação da APA Várzea do Rio Tietê, com área de 

23.900,47 ha, correspondente à antiga Reserva Estadual do 2º 

Perímetro de São Roque (Decreto nº 12.185, de 30/08/1978). . 

§ Decreto nº 42.837, de 03 de fevereiro de 1998, que regulamenta 

a lei e cria o Conselho Gestor da APAVRT. 

§ Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 

Cidade de São Paulo, reconhecida pela Unesco em 09/06/1994. 

Objetivos da APAVRT 

§ Garantir a proteção dos atributos geomorfológicos, ecológicos, da fauna e da flora, dos remanescentes de planícies 

fluviais meândricas do Rio Tietê na Bacia do Alto Tietê e de subsistemas internos a estas planícies;  

§ Promover o uso equilibrado de seus recursos naturais; e  

§ Promover a melhoria da qualidade de vida das populações do território da APA. 

Atributos Ambientais 

§ Morfologia e hidrodinâmica originais de áreas de maior atividade de processos de canal e de transbordamento, que 

compreendem os remanescentes significativos do cinturão meândrico do Rio Tietê, com seus canais ativos e 

abandonados. 

§ Fragmentos relevantes de vegetação nativa em diferentes estágios sucessórios ainda existentes (Mata Ciliar, Floresta 

de Várzea/Paludosa e Ombrófila Densa). 

§  Morfologia e hidrodinâmica originais da planície fluvial do Rio Tietê, cuja funcionalidade hidrológica permite a 

retenção de volumes de água e regulação das cheias do rio, compreendendo planícies de inundação, planícies de 

decantação e backswamps. 

 

Planícies fluviais meândricas 

§ Abrigam os últimos remanescentes de planícies fluviais meândricas com morfologia contínua e conectividade na 

Região Metropolitana de São Paulo, representando cerca de 10% da área total correspondente à paisagem original 

nesta condição. 

 

Fauna 

§ Estima-se que nos municípios abrangidos pela APAVRT foram encontradas 60 espécies de peixes (8 endêmicas à Bacia 

do Alto Tietê), 136 espécies de anfíbios (9 endêmicas à Bacia do Alto Tietê), 120 espécies de répteis (1 endêmica à 

Bacia do Alto Tietê), 507 espécies de aves (1 endêmica à Bacia do Alto Tietê) e 152 espécies de mamíferos, além de 

mais de 500 espécies de plantas.  

Vegetação 

§ Mata Atlântica, com as seguintes formações vegetacionais, em diferentes estágios sucessórios: aquela sobre solos não 

inundáveis ou inundados, a Floresta Ombrófila Densa, e a vegetação que acompanha os rios e situa-se nas áreas 

inundáveis ou inundadas, a Floresta de Várzea/Paludosa. A esta última feição foi dada uma atenção especial ao 

detalhamento da classificação para a análise da vegetação nas áreas correspondentes à Planície Fluvial. 

 



Su
m

ár
io



SUMÁRIO 

 

Lista de Tabelas......................................................................................................................................... 03 

Lista de Figuras.......................................................................................................................................... 07 

Lista de Anexos......................................................................................................................................... 11 

Lista de Siglas............................................................................................................................................. 13 

Glossário.................................................................................................................................................... 15 

1. Introdução............................................................................................................................................. 37 

1.1 Inserção Metropolitana na Unidade de Conservação........................................................ 39 

1.2 A APA Várzea do Rio Tietê..................................................................................................... 44 

1.2.1 Conselho Gestor............................................................................................................... 46 

1.2.1.1 Gestão Participativa do Território........................................... 48 

1.2.1.2 Estrutura do Conselho Gestor da APAVRT.......................... 49 

2 Metodologia........................................................................................................................................... 53 

2.1 Introdução.................................................................................................................................... 55 

2.2 Princípios e Diretrizes Metodológicos................................................................................... 55 

2.3 Equipes de Elaboração do Plano de Manejo......................................................................... 57 

 2.3.1 Grupo Técnico de Acompanhamento – GTA........................................................ 58 

 2.3.2 Equipe e Coordenação Técnica Executiva............................................................... 59 

2.4 Planejamento Participativo....................................................................................................... 59 

2.5 Diagnóstico Socioambiental..................................................................................................... 60 

2.5.1 Meio Físico.......................................................................................................................... 60 

2.5.1.1 Clima........................................................................................................................... 60 

2.5.1.2 Recursos Hídricos.................................................................................................... 63 

2.5.1.3 Geologia, Geomorfologia e Pedologia................................................................. 68 

2.5.2 Meio Biótico........................................................................................................................ 69 

2.5.2.1 Vegetação e Flora..................................................................................................... 69 

2.5.2.2 Fauna............................................................................................................................ 71 

2.5.3 Meio Antrópico.................................................................................................................. 73 

2.5.3.1 População e Socioeconomia................................................................................... 73 

2.5.3.2 Marco Jurídico-Institucional................................................................................... 75 

2.5.3.3 Matriz Social.............................................................................................................. 78 

2.5.3.4 Patrimônio Histórico-Cultural da APAVRT....................................................... 81 

2.6 Zoneamento................................................................................................................................. 82 



2.7 Banco de Dados e Cartografia................................................................................................. 82 

 2.7.1 Bases Cartográficas Utilizadas...................................................................................... 84 

 2.7.2 Mapas Temáticos do Diagnóstico............................................................................... 85 

2.7.2.1 Módulo do Meio Físico........................................................................................... 85 

2.7.2.2 Módulo do Meio Biótico........................................................................................ 86 

2.7.2.3 Módulo do Meio Antrópico.................................................................................. 87 

2.7.3 Zoneamento...................................................................................................................... 88 

2.7.3.1 Procedimentos Técnicos para Delimitação das Zonas.................................. 89 

2.7.3.2 Procedimentos Técnicos para Delimitação das Áreas Prioritárias para 
Recuperação e Conservação............................................................................... 90 

2.7.4 Consolidação dos Limites.............................................................................................. 90 

 2.7.4.1 Geração de Novo Memorial Descritivo........................................................... 91 

3. Diagnóstico Socioambiental............................................................................................................ 93 

3.1 Avaliação do Meio Físico......................................................................................................... 95 

3.1.1 Clima................................................................................................................................... 95 

3.1.1.1 Precipitação.............................................................................................................. 95 

3.1.1.2 Temperatura do Ar.............................................................................................. 107 

3.1.1.3 Recomendações e Propostas de Atividades, Ações e Estudos................... 113 

3.1.2 Recursos Hídricos........................................................................................................... 116 

3.1.2.1 Introdução................................................................................................................ 116 

3.1.2.2 Diagnóstico e Caracterização da APA: Avaliações Regionais...................... 117 

3.1.2.2.1 Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê - 
UGRHI 6.......................................................................................................... 117 

3.1.2.2.2 Rede Hidrometeorológica Alto Tietê...................................................... 121 

3.1.2.2.3 Características Hidráulicas/Hidrológicas................................................. 125 

3.1.2.2.4 Demandas e Disponibilidades.................................................................... 131 

3.1.2.2.5 Características Originais da Planície Fluvial do Rio Tietê na Bacia do 
Alto Tietê........................................................................................................ 139 

3.1.2.2.6 A Questão das Várzeas Perdidas na Bacia do Alto Tietê................... 141 

3.1.2.2.7 Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais...................................... 151 

3.1.2.3 Diagnóstico e Caracterização da APA: Avaliação Local............................... 165 

3.1.2.3.1 Caracterização Hidrográfica da APAVRT............................................... 165 

3.1.2.3.2 A Morfologia Original da APAVRT........................................................... 165 



3.1.2.3.3 Características Atuais da Planície Fluvial do Rio Tietê na APAVRT e 
Derivações Ambientais Geradas em Função de Intervenções 
Antrópicas........................................................................................................ 168 

3.1.2.3.4 Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais na APAVRT............... 177 

3.1.2.3.5 Os Serviços Ambientais Prestados pela APAVRT................................ 185 

3.1.2.4 Recomendações de Atividades, Ações e Estudos.......................................... 187 

3.1.3 Geologia, Geomorfologia e Pedologia........................................................................ 189 

3.1.3.1 Introdução................................................................................................................ 189 

3.1.3.2 Diagnóstico e Caracterização Geomorfomedológica.................................... 190 

3.1.3.2.1 Geologia regional das unidades litoestratigráficas da Região 
Metropolitana de São Paulo..................................................................................... 190 

3.1.3.2.2 Pedologia Regional da RMSP................................................................... 196 

3.1.3.2.3 Geomorfologia Regional da RMSP......................................................... 199 

3.1.3.3 Diagnóstico e Caracterização da APA: Avaliação Local................................ 201 

3.1.3.4 Fragilidades e Recomendações............................................................................ 208 

3.2 Avaliação da Biodiversidade.................................................................................................... 213 

3.2.1 Vegetação e Flora da APAVRT..................................................................................... 214 

3.2.1.1 Fatores Condicionantes........................................................................................ 214 

3.2.1.2 Tipos de Vegetação................................................................................................ 224 

3.2.1.3 Vegetação Observada............................................................................................ 229 

3.2.1.4 Flora........................................................................................................................... 237 

3.2.1.5 Mapas........................................................................................................................ 242 

3.2.2 Caracterização da Fauna na APAVRT......................................................................... 242 

3.2.2.1 Peixes........................................................................................................................ 242 

3.2.2.2 Anfíbios..................................................................................................................... 251 

3.2.2.3 Répteis...................................................................................................................... 257 

3.2.2.4 Aves........................................................................................................................... 266 

3.2.2.5 Mamíferos................................................................................................................ 275 

3.2.3 Recomendações e Propostas de Atividades, Ações e Estudos............................. 284 

3.2.3.1 Lacunas de Conhecimento e Recomendações de Estudos  

Adicionais............................................................................................................................... 284 

3.2.3.2 Indicação das Potencialidades de Parcerias com Universidades, Museus e 
Outras Instituições.............................................................................................................. 288 

 3.2.3.3 Subsídios ao Manejo da APAVRT....................................................................... 289 

3.2.3.4 Manejo da APAVRT: Objetivos e Ações.......................................................... 292 



3.2.3.5 Recomendações para a Proposta de Zoneamento da APAVRT, suas 
Diretrizes e Linhas de Ação.............................................................................................. 298 

3.3 Avaliação do Meio Antrópico................................................................................................ 300 

3.3.1 População e Socioeconomia.......................................................................................... 301 

3.3.1.1 Caracterização da APAVRT................................................................................. 301 

3.3.1.1.1 A APAVRT em seu Contexto Multiescalar............................................ 301 

3.3.1.1.2 População........................................................................................................ 302 

3.3.1.1.3 Condições de Vida da População.............................................................. 306 

3.3.1.1.4 Desenvolvimento Econômico.................................................................... 309 

3.3.1.1.5 Uso e Ocupação do Solo............................................................................ 315 

3.3.1.1.6 Vetores de Pressão...................................................................................... 316 

3.3.1.1.7 Síntese............................................................................................................. 327 

3.3.1.2 Recomendações e Propostas de Atividades, Ações e  

Estudos.................................................................................................................................. 330 

3.3.2 Marco Jurídico-Institucional.......................................................................................... 331 

3.3.2.1 Introdução................................................................................................................ 331 

3.3.2.2 Caracterização da APAVRT................................................................................. 332 

3.3.2.2.1 O Balizamento Jurídico da APAVRT........................................................ 332 

3.3.2.2.2 Competência Municipal............................................................................... 341 

3.3.2.2.3 Mosaicos de Unidades de Conservação: Mecanismos de Articulação e 
Integração Interinstitucional........................................................................ 342 

3.3.2.2.4 A APAVRT: Quadro Legal e Instrumentos de Gestão 
Ambiental........................................................................................................................ 346 

3.3.2.2.5 Aspectos do Perfil Institucional................................................................. 347 

3.3.2.2.6 O Zoneamento Ambiental: Análise sob a Ótica  

da Legislação................................................................................................................... 351 

3.3.2.2.7 A Gestão da APA: Direção Administrativa e  

Conselho Gestor........................................................................................................... 359 

3.3.2.2.8 Políticas Estaduais e Municipais: Conflitos e  

Potencialidades............................................................................................................... 361 

3.3.2.2.9 A APAVRT e suas Relações com Órgãos da Esfera  

Estadual........................................................................................................................... 362 

3.3.2.2.10 Atuação da APA e Municípios: Gestão Socioambiental e Política 
Urbana........................................................................................................... 377 

3.3.2.2.11 O Mosaico de UC da Bacia do Alto Rio Tietê.................................... 379 



3.3.2.2.12 Análise das Principais Políticas Públicas: Esferas Federal, Estadual e 
Municipal....................................................................................................... 379 

3.3.2.2.13 Análise Cartográfica da Lei nº 5.598/87 e do Decreto nº 
42.837/98......................................................................................................................... 418 

3.3.2.2.14 Zoneamento da APAVRT e dos Planos Diretores  

Municipais........................................................................................................................ 420 

3.3.2.2.15 Criação, Desafetação, Redução e Ampliação de UC......................... 425 

3.3.2.3 Recomendações e Propostas de Atividades, Ações e Estudos.................... 427 

3.3.3 Matriz Social...................................................................................................................... 429 

3.3.3.1 O Rio, a APAVRT e a Intervenção dos Entes Governamentais e 
Sociais..................................................................................................................................... 430 

3.3.3.2 Ações e Atores....................................................................................................... 431 

3.3.3.3 Municipalidades e a Sociedade Civil................................................................... 434 

3.3.3.4 Diferentes Graus e Níveis de Interação e Envolvimento com o Território 
da APAVRT............................................................................................................. 437 

3.3.4 Patrimônio Histórico e Cultural da APAVRT........................................................... 442 

3.3.4.1 História da Ocupação e das Intervenções nas Várzeas do Rio 
Tietê........................................................................................................................................ 442 

3.3.4.2 Diagnóstico do Patrimônio Cultural da APAVRT.......................................... 456 

3.3.4.3 Lacunas de Conhecimento................................................................................... 483 

3.3.4.4 Síntese do Diagnóstico: a Importância da Região e da Manutenção dos seus 
Patrimônios............................................................................................................. 484 

3.3.4.5 Principais Locais com Potencial para Exploração Turística......................... 485 

4 Avaliação Estratégica do Território da APAVRT........................................................................ 491 

4.1 Enquadramento Geral.............................................................................................................. 494 

4.2 Análise de Cenários.................................................................................................................. 495 

4.3 Identificação das Forças Impulsoras e Restritivas.............................................................. 499 

 4.3.1 Meio Físico..................................................................................................................... 499 

 4.3.2 Meio Biótico................................................................................................................... 501 

 4.3.3 Meio Antrópico............................................................................................................. 503 

4.4 Síntese das Forças Impulsoras e Restritivas........................................................................ 504 

4.5 Matriz de Planejamento........................................................................................................... 508 

4.6 Missão, Visão e Objetivos da APAVRT................................................................................ 508 

5 Participação Social.............................................................................................................................. 511 

 5.1 Etapas da Participação Social.................................................................................................. 514 

 5.1.1 Encontros/Visitas de Reconhecimento.................................................................... 515 



 5.1.2 Atividades Continuadas de Apoio Estratégico....................................................... 516 

 5.1.3 Oficinas Temáticas........................................................................................................ 516 

5.1.3.1 Oficina de Diagnóstico Socioambiental............................................................. 517 

5.1.3.2 Oficina de Planejamento Inicial........................................................................... 518 

5.1.3.3 Oficina de Zoneamento........................................................................................ 518 

5.1.3.4 Oficina Conclusiva.................................................................................................. 518 

5.1.3.5 Reuniões de Trabalho........................................................................................... 519 

5.1.3.6 Seminários................................................................................................................ 519 

 5.1.4 Reuniões do Conselho Gestor.................................................................................. 521 

 5.2 Plano de Comunicação............................................................................................................ 521 

6. Zoneamento....................................................................................................................................... 523 

6.1 Critérios de Zoneamento....................................................................................................... 525 

6.2 Organização do Zoneamento................................................................................................ 527 

6.3 Premissas Gerais da APAVRT................................................................................................ 528 

6.4 Zoneamento da APAVRT....................................................................................................... 529 

6.4.1 Zona de Conservação Hidrodinâmica do Cinturão  

Meândrico - ZCM...................................................................................................................... 530 

6.4.1.1 Objetivos.................................................................................................................. 531 

6.4.1.2 Descrição................................................................................................................. 531 

6.4.1.3 Normas..................................................................................................................... 533 

6.4.2 Zona de Conservação Hidrodinâmica da Planície Fluvial – ZPF........................... 534 

6.4.2.1 Objetivos.................................................................................................................. 534 

6.4.2.2 Descrição................................................................................................................. 534 

6.4.2.3 Normas..................................................................................................................... 535 

6.4.3 Zona de Reordenamento Socioambiental e da Paisagem – ZRAP....................... 537 

6.4.3.1 Objetivos.................................................................................................................. 538 

6.4.3.2 Descrição................................................................................................................. 538 

6.4.3.3 Normas..................................................................................................................... 539 

6.4.4 Síntese da Área Total de cada Zona da APAVRT por Município......................... 541 

6.5 Áreas Prioritárias...................................................................................................................... 541 

6.5.1 Área Prioritária de Recuperação Ambiental – APRA............................................. 541 

6.5.1.1 Normas..................................................................................................................... 542 

6.5.2 Áreas Prioritárias de Recuperação da Atividade Minerária – ARM..................... 542 

6.5.2.1 Normas..................................................................................................................... 542 



6.5.3 Áreas Prioritárias de Requalificação Socioambiental e da Paisagem – 
ARQ.............................................................................................................................................. 542 

6.5.3.1 Normas..................................................................................................................... 542 

6.5.4 Síntese dos Totais de cada Área Prioritária por Município................................... 543 

6.6 Disposições Gerais................................................................................................................... 544 

7. Sistema de Gestão da APAVRT..................................................................................................... 547 

7.1 Introdução.................................................................................................................................. 549 

7.2 Núcleo de Gestão Organizacional........................................................................................ 551 

7.3 Programas de Gestão da APAVRT....................................................................................... 552 

 7.3.1 Estrutura dos Programas de Gestão........................................................................ 554 

7.4 Programa de Conservação (P1)............................................................................................. 557 

 7.4.1 Objetivos, Relação com o Zoneamento e Imagem Síntese................................ 557 

 7.4.2 Diretrizes e Linhas de Ação....................................................................................... 558 

 7.4.3 Síntese das Linhas de Ação por Diretrizes............................................................. 566 

7.5 Programa de Recuperação Ambiental (P2)......................................................................... 567 

 7.5.1 Objetivos, Síntese e Relação com o Zoneamento................................................ 567 

 7.5.2 Diretrizes e Linhas de Ação....................................................................................... 568 

 7.5.3 Síntese das Linhas de Ação por Diretrizes............................................................. 578 

7.6 Programa de Reordenamento e Requalificação (P3)........................................................ 578 

 7.6.1 Objetivos, Síntese e Relação com o Zoneamento............................................... 578 

 7.6.2 Diretrizes e Linhas de Ação...................................................................................... 580 

 7.6.3 Síntese das Linhas de Ação por Diretrizes............................................................ 588 

7.7 Programa de Desenvolvimento Socioambiental (P4)....................................................... 590 

 7.7.1 Objetivos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental.......................... 590 

 7.7.2 Diretrizes e Linhas de Ação....................................................................................... 591 

 7.7.3 Síntese das Linhas de Ação por Diretrizes............................................................. 599 

8. Temas Prioritários para a Gestão.................................................................................................. 601 

8.1 Conservação dos Atributos Ambientais e Consolidação dos Limites da 
APAVRT................................................................................................................................................... 603 

 8.1.1 Atributos Ambientais a serem Incorporados à APAVRT...................................... 603 

 8.1.2 Criação de Nova Unidade de Conservação “Nascentes do Tietê”.................... 604 

8.2 Serviços Ambientais.................................................................................................................. 606 

 8.2.1 Serviços Ambientais Prestados pela APAVRT.......................................................... 607 

 8.2.2 Pagamentos por Serviços Ambientais Prestados pela APAVRT........................... 609 



8.3 Potencial Ambiental - Instrumento de Transferência do Direito de Construir Previsto 
no Zoneamento da APAVRT.................................................................................................. 610 

8.3.1 Introdução......................................................................................................................... 610 

8.3.2 Estatuto da Cidade e os Instrumentos da Política Urbana - Institutos Jurídicos e 
Políticos............................................................................................................................... 611 

8.3.2.1 Transferência do Potencial Construtivo em Áreas de Proteção Ambiental - 
Caso do Estado do Paraná.................................................................................... 613 

8.3.2.2 Potencial Ambiental - Instrumento de Transferência do Direito do 
Construir Previsto no Zoneamento da APAVRT............................................ 614 

 8.3.3 Destaques e Recomendações....................................................................................... 616 

8.4 APAVRT - Área de Interesse Metropolitano..................................................................... 616 

10. Referências Bibliográficas............................................................................................................... 619 

 

 



L
is

ta
s



2	   LISTAS|	  PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  

	  



PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  |LISTAS	   3	  

	  

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Área dos municípios abrangidos pela APAVRT.  

Tabela 2. Correlação entre categorias de uso do solo e morfologia antropogênica.  

Tabela 3. Critérios utilizados para categorizar as entidades identificadas.  

Tabela 4. Limiares de chuva associados aos percentis de 95 e 99% e número de 
ocorrência de eventos chuvosos, para séries temporais diárias no período 
1976 a 2000. 

 

Tabela 5. Médias sazonais e anual da temperatura do ar registradas nas estações da 
Cetesb, do IAG (Parque da Água Funda e Cidade Universitária) e nos 
aeroportos de Congonhas e Guarulhos no período de 2000 e 2007 (exceto 
para a estação de São Miguel Paulista que possui dados somente até 2004). 

 

Tabela 6. Transferências entre a UGRHI 6 e UGRHI vizinhas.  

Tabela 7. Postos fluviométricos DAEE próximos ou na APAVRT.  

Tabela 8. Postos fluviométricos no canal do rio Tietê, na UGRHI 6. Em negrito, 
destacam-se os postos ainda ativados. 

 

Tabela 9. Vazões médias na Bacia do Alto Tietê (1930 - 1993).  

Tabela 10. Precipitações de Projeto.  

Tabela 11. Vazões máximas registradas em 02/02/83.  

Tabela 12. Vazões de Projeto no rio Tietê utilizando-se o método regional.  

Tabela 13. Projeção da tendência de aumento da população da RMSP.  

Tabela 14. Vazões no rio Tietê entre as barragens da Penha e Edgard de Souza, Chuva 
TR = 100 anos, com preservação das várzeas a montante da barragem da 
Penha. 

 

Tabela 15. Influência de uma maior urbanização na RMSP (T =100 anos - ano 2020).  

Tabela 16. Síntese das finalidades das outorgas da bacia do Alto Tietê.  

Tabela 17. Uso consumptivo com base nas outorgas para a Bacia do Alto Tietê.  

Tabela 18. Resumo da disponibilidade hídrica dos sistemas produtores e produção da 
Sabesp. 

 

Tabela 19. Expansão urbana e Unidades Geomorfológicas na RMSP.  

Tabela 20. Síntese de mudanças decorrentes da urbanização, na Planície Fluvial da bacia 
hidrográfica do rio Tamanduateí. 

 

Tabela 21. Principais cursos fluviais da bacia do Alto Tietê e seus enquadramentos.  

Tabela 22. Índices de qualidade de água obtidos nos pontos de monitoramento da rede 
básica na bacia do Alto Tietê/Cabeceiras. 

 

Tabela 23. Saneamento básico dos municípios da Bacia do Alto Tietê na UGRHI 6.  

Tabela 24. Saneamento básico dos municípios da região hidrográfica Cabeceiras.  

Tabela 25. Saneamento básico dos municípios da região hidrográfica Billings-Tamanduateí.  

Tabela 26. Saneamento básico dos municípios da região hidrográfica Penha-Pinheiros.  

Tabela 27. Saneamento básico dos municípios da região hidrográfica Juqueri-Cantareira.  

Tabela 28. Saneamento básico dos municípios da região hidrográfica Cotia-Guarapiranga.  

Tabela 29. Saneamento básico dos municípios da região hidrográfica Pinheiros-Pirapora.  



4	   LISTAS|	  PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  

	  

Tabela 30. Carga orgânica doméstica na bacia do Alto Tietê.  

Tabela 31. Carga orgânica e inorgânica industrial na bacia do Alto Tietê (1991-2006).  

Tabela 32. Largura da planície fluvial nos quatro locais de estrangulamento.  

Tabela 33. Largura da planície fluvial nos dois locais de maior largura.  

Tabela 34. Comprimento do canal do rio Tietê dentro da APAVRT.  

Tabela 35. Área da planície de inundação do rio Tietê dentro da APAVRT.  

Tabela 36. Níveis de perturbação morfológica resultantes da combinação de morfologias 
antropogênicas e morfologias originais. 

 

Tabela 37. Áreas em km² e porcentagem de cada nível de vulnerabilidade considerando o 
limite atual da APA. 

 

Tabela 38. Áreas em km² de cada nível de vulnerabilidade por trecho.  

Tabela 39. Áreas em porcentagem de cada nível de vulnerabilidade por trecho.  

Tabela 40. Pontos de amostragem para monitoramento da qualidade das águas da Cetesb, 
relacionados ao Trecho Leste da APAVRT. 

 

Tabela 41. Resultados mensais e média anual do IQA em 2009.  

Tabela 42. Resultados mensais e média anual do IAP em 2009.  

Tabela 43. Resultados mensais e média anual do IVA em 2009.  

Tabela 44. Resultados mensais e média anual do IET em 2009.  

Tabela 45. IQA do reservatório Tanque Grande (08/2007 a 07/2008).  

Tabela 46. IQA do reservatório Cabuçu de Cima (10/07 a 11/08).  

Tabela 47. Pontos de amostragem para monitoramento de qualidade de águas da Cetesb, 
relacionados ao Trecho Oeste da APAVRT. 

 

Tabela 48. Resultados mensais e média anual do IQA em 2009 no Trecho Oeste da 
APAVRT. 

 

Tabela 49. Resultados mensais e média anual do IAP em 2009 no Trecho Oeste da 
APAVRT. 

 

Tabela 50. Resultados mensais e média anual do IVA em 2009 no Trecho Oeste da 
APAVRT. 

 

Tabela 51. Resultados mensais e média anual do IET em 2009 no Trecho Oeste da 
APAVRT. 

 

Tabela 52. Quantificação das classes de vegetação nas áreas leste e oeste da APAVRT.  

Tabela 53. Espécies indicadas com risco de extinção potencialmente encontradas na 
APAVRT. 

 

Tabela 54. Espécies exóticas invasoras relevantes observadas na área da APAVRT.  

Tabela 55. Espécies de peixes efetivamente registradas dentro do perímetro da APAVRT.  

Tabela 56. Endemismo das espécies de peixes registradas nos municípios abrangidos pela 
APAVRT. 

 

Tabela 57. Espécies de peixes encontradas nos municípios abrangidos pela APAVRT 
incluídas em Listas de Espécies Ameaçadas em níveis Estadual, Nacional e 
Internacional. 

 

Tabela 58. Espécies exóticas de peixes introduzidas nos municípios abrangidos pela 
APAVRT. 

 



PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  |LISTAS	   5	  

	  

Tabela 59. Espécies de peixes migratórios encontrados nos municípios abrangidos pela 
APAVRT. 

 

Tabela 60. Espécies de anfíbios encontradas nos municípios abrangidos pela APAVRT 
incluídas em Listas de Espécies Ameaçadas em níveis Estadual, Nacional e 
Internacional. 

 

Tabela 61. Espécies de répteis efetivamente registradas dentro do perímetro da 
APAVRT. 

 

Tabela 62.	  Endemismo	  das	  espécies	  de	  répteis	  registrados	  nos	  12	  municípios	  abrangidos	  
pela	  APAVRT.	  

 

Tabela 63. Espécies de répteis encontradas nos municípios abrangidos pela APAVRT 
incluídas em Listas de Espécies Ameaçadas em níveis Estadual, Nacional e 
Internacional. 

 

Tabela 64. Espécies exóticas de répteis introduzidas nos municípios abrangidos pela 
APAVRT. 

 

Tabela 65. Espécies de aves encontradas nos municípios abrangidos pela APAVRT 
incluídas em Listas de Espécies Ameaçadas em níveis Estadual, Nacional e 
Internacional. 

 

Tabela 66. Espécies exóticas de aves introduzidas nos municípios abrangidos pela 
APAVRT. 

 

Tabela 67. Espécies de aves migratórias encontradas nos municípios atravessados pela 
APAVRT. Espécies não incluídas são espécies não-migratórias. 

 

Tabela 68. Espécies de mamíferos efetivamente registrados dentro do perímetro da 
APAVRT. 

 

Tabela 69. Espécies de aves encontradas nos municípios abrangidos pela APAVRT 
incluídas em Listas de Espécies Ameaçadas em níveis Estadual, Nacional e 
Internacional. 

 

Tabela 70. Endemismo das espécies de mamíferos registrados nos 12 municípios de 
abrangidos pela APAVRT. 

 

Tabela 71. Espécies exóticas de mamíferos introduzidas nos municípios abrangidos pela 
APAVRT. 

 

Tabela 72. Proposição de estratégias pontuais para a recuperação e consolidação da 
funcionalidade dos corredores ecológicos. 

 

Tabela 73. PIB de 2008.  

Tabela 74. Pessoal ocupado nas unidades locais, segundo classificação de atividades, 2006.  

Tabela 75. Atividades de mineração situadas nos limites da APAVRT.  

Tabela 76. Cruzamento entre atividades econômicas e uso do solo.  

Tabela 77. Resolução Conama nº 369 e Decreto Estadual nº 49.566.  

Tabela 78. Contribuição da APAVRT na composição do ICMS Ecológico dos municípios.  

Tabela 79. Análise da compatibilidade dos zoneamentos municipais com o zoneamento da 
APAVRT. 

 

Tabela 80. Atuação de entes públicos e privados.  

Tabela 81. Sistematização das necessidades da APAVRT.  

Tabela 82. Matriz do Meio Físico.  

Tabela 83. Matriz de interação das forças restritivas e impulsoras da análise estratégica.  



6	   LISTAS|	  PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  

	  

Tabela 84. Definição de exigências de manejo da APAVRT.  

Tabela 85. Visitas de reconhecimento da APAVRT.  

Tabela 86. Oficinas Temáticas realizadas durante o Plano de Manejo.  

Tabela 87. Reuniões de Trabalho realizadas durante o Plano de Manejo.  

Tabela 88. Seminários realizados durante o Plano de Manejo.  

Tabela 89. Reuniões do Conselho Gestor que pautaram o Plano de Manejo.  

Tabela 90. Critérios utilizados para o estabelecimento do Zoneamento.  

Tabela 91. Relação entre critérios de zoneamento para cada zona na APAVRT.  

Tabela 92. Área total de cada zona na APAVRT, expressos em hectares e porcentagem.  

Tabela 93. Área total de cada área prioritária na APAVRT, expressos em hectares e 
porcentagem. 

 

Tabela 94. Área total de cada zona da APAVRT, por munícipio, expressos em hectares e 
porcentagem. 

 

Tabela 95. Área total de cada Área Prioritária da APAVRT, por munícipio, expressos em 
hectares e porcentagem. 

 

Tabela 96. Síntese das LA segundo as diretrizes do Programa de Conservação.  

Tabela 97. Síntese das diretrizes e linhas de ação do Programa de Recuperação 
Ambiental. 

 

Tabela 98. Síntese das LA segundo as diretrizes do Programa de Reordenamento e 
Requalificação. 

 

Tabela 99. Síntese das LA segundo as diretrizes do Programa de Desenvolvimento 
Socioambiental. 

 

 

 

 

 



PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  |LISTAS	   7	  

	  

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Evolução da malha urbana da RMSP.  

Figura 2. Região do centro de São Paulo em 1930.  

Figura 3. Projeto de melhoramentos entre Osasco e Penha - 1924.  

Figura 4. Marginal Tietê, enchente ocorrida em 1960.  

Figura 5. Limites legais da APAVRT, sendo: Trecho Leste os municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, 
Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Guarulhos, e o Trecho Oeste a os 
municípios de Osasco Barueri, Carapicuíba e Santana do Parnaíba. 

 

Figura 6. Esquema da gestão participativa.  

Figura 7. Estruturação do Conselho Gestor da APAVRT.  

Figura 8. Estruturação por módulos do Plano de Manejo da APAVRT.  

Figura 9. Enfoque da contribuição dos atores no planejamento e elaboração do PM.  

Figura 10. Mapa das entidades da sociedade civil selecionadas do CNAE 2, segundo critérios 
apresentados na Error!	  Reference	  source	  not	  found.. 

 

Figura 11. Climatologia sazonal de precipitação (mm/dia) na América do Sul no período de 1979 a 
2010, com base na análise do CPC. 

 

Figura 12. Direção (setas) e magnitude (colorido) do vento em 850 hPa no (a) verão e (b) inverno no 
período de 1979 a 2008. 

 

Figura 13. ZCAS atuando no dia 14/01/11 às 20:00 UTC (17:00 horas local).  

Figura 14. Total diário de precipitação registrado no mês de janeiro dos anos de 2010 (verde) e 2011 
(amarelo) na estação meteorológica do IAG, localizada no Parque da Água Funda. 

 

Figura 15. Esquema ilustrativo dos sistemas atmosféricos atuantes na AS no verão.  

Figura 16. Climatologia anual de precipitação (mm) no Estado de São Paulo entre o período de 1947 e 
1997. 

 

Figura 17. Distribuição espacial da chuva acumulada pelo radar de São Paulo, apenas para os eventos de 
brisa marítima no ano de 2007 (30 casos). 

 

Figura 18. Limiares de chuva (mm) associados ao percentil de 99% entre 1976 a 2000.  

Figura 19. Frequência de eventos extremos considerando o percentil de 99% no período de 1976 a 
2000. 

 

Figura 20. Representação ilustrativa do bolsão térmico formado sobre áreas urbanas.  

Figura 21. Imagem do satélite LANDSAT-7 mostrando a temperatura do solo (canal termal - banda 6) 
às 10:00 horas local do dia 03/09/99. 

 

Figura 22. Imagem do satélite LANDSAT-7 mostrando a temperatura do solo (canal termal - banda 6) 
às 10:00 horas local do dia 30/04/00. 

 

Figura 23. Postos fluviométricos da Bacia do Alto Tietê.  

Figura 24. Postos fluviométricos na área da APAVRT.  

Figura 25. Estimativa de expansão da mancha urbana para o ano 2010, adotada por DAEE (1999), como 
válida para o ano de 2020. 

 

Figura 26. Representação esquemática do Sistema Cantareira.  

Figura 27. Representação esquemática do Sistema Alto Tietê e Rio Claro.  



8	   LISTAS|	  PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  

	  

Figura 28. Representação esquemática dos sistemas produtores do Guarapiranga-Billings, Grande e 
Cotia. 

 

Figura 29. Fragmento do mapa topográfico do município de São Paulo (1930).  

Figura 30. Mesmo trecho do rio Tietê retificado e com planície de inundação totalmente ocupada pela 
urbanização (2011). 

 

Figura 31. Trecho do rio Tietê, entre os municípios de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. Observa-se 
cinturão meândrico e planície de inundação preservados. 

 

Figura 32. Trecho do rio Tietê, na região de Poá, que ainda apresenta traçado meandrante.  

Figura 33. Mapa da Morfologia Original da RMSP.  

Figura 34. Evolução da seção transversal do rio Tietê a montante da foz do rio Tamanduateí (1894 e 
1998/2004). 

 

Figura 35. Perfil do IQA ao longo do rio Tietê.  

Figura 36. Perfil do IVA ao longo do rio Tietê.  

Figura 37. Índice do Estado Trófico da Água, na RMSP para o ano de 2009.  

Figura 38. Índice de qualidade de água para fins de abastecimento público na RMSP para o ano de 2009.  

Figura 39. Distribuição porcentual da carga orgânica residual das indústrias ativas do Projeto Tietê por 
sistema de esgotamento Sabesp. 

 

Figura 40. Distribuição porcentual da carga inorgânica residual das indústrias do Projeto Tietê por 
sistema de esgotamento Sabesp. 

 

Figura 41. Trecho do Mapa das Cidades (IGGSP), escala 1:12.500, elaborado em 1971- 1972, antes da 
retificação desse trecho do rio Tietê. 

 

Figura 42. Fragmento de cartograma da cobertura vegetal do Mapa de Uso do Solo (2002).  

Figura 43. Sobreposição da morfologia antropogênica sobre morfologia original.  

Figura 44. Morfologias antropogênicas na planície fluvial do Trecho Leste da área de estudo.  

Figura 45. Morfologias antropogênicas na planície fluvial do Trecho Oeste da área de estudo.  

Figura 46. Distribuição das grandes unidades litoestratigráficas da RMSP.  

Figura 47. Compartimentação geomorfológica da RMSP, e da bacia hidrográfica do Alto Tietê.  

Figura 48. Planície fluvial natural do rio Tietê, no município de Mogi das Cruzes.  

Figura 49. Planície fluvial do rio Tietê, com uso de baixo impacto geomorfológico, no município de 
Mogi das Cruzes. 

 

Figura 50. Planície fluvial do rio Tietê, aterrada e impermeabilizada, em Mogi das Cruzes.  

Figura 51. Colinas com uso de baixo impacto geomorfológico, em Mogi das Cruzes.  

Figura 52. Colinas com cortes, aterros e impermeabilização, no município de Mogi das Cruzes.  

Figura 53. Morros sem intervenções impactantes, no município de Mogi das Cruzes.  

Figura 54. Etapas da sucessão na Floresta Ombrófila Densa.  

Figura 55. Distribuição da riqueza específica de peixes registrada nos municípios abrangidos pela 
APAVRT, representados de montante a jusante. 

 

Figura 56. Distribuição da riqueza específica de peixes registrada nos municípios abrangidos pela 
APAVRT, em função do esforço de coleta e área do município. 

 

Figura 57. Densidade de espécies de anfíbios (esquerda) e de espécies de anfíbios ameaçadas (direita) 
na América do Sul. 

 



PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  |LISTAS	   9	  

	  

Figura 58. Distribuição da riqueza específica de anfíbios registrada nos municípios abrangidos pela 
APAVRT, representados de montante a jusante. 

 

Figura 59. Distribuição da riqueza específica de anfíbios registrada nos municípios abrangidos pela 
APAVRT, em função do esforço de coleta e área do município. 

 

Figura 60. Distribuição da riqueza específica de répteis registrada nos municípios atravessados pela 
APAVRT, representados de montante a jusante. 

 

Figura 61. Distribuição da riqueza específica de répteis registrada nos municípios atravessados pela 
APAVRT em função de esforço de coleta e área do município. 

 

Figura 62. Abundância de cada uma das espécies de serpentes do Município de São Paulo trazidas ao 
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correlatas. 
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a 23,25ºS e 47,1ºW a 45,7ºW) e período que possuem registros de temperatura 
do ar na superfície. 

 

Anexo 10. Localização das estações meteorológicas com registros de temperatura do ar 
na superfície entre os anos de 2000 e 2007 na área de estudo (23,75ºS a 23,25ºS 
e 47,1ºW a 45,7ºW). Ressalta-se que a estação localizada em São Miguel Paulista 
não possui registros entre 2005 e 2007. 

 

Anexo 11. Listagem das cartas topográficas 1:10.000 utilizadas para restituição das 
morfologias originais fotointerpretadas e  o agrupamento da coleção de fotos 
aéreas utilizadas na restituição das morfologias por trecho mapeado. 

 

Anexo 12. Recobrimento das aerofotos restituídas.  
Anexo 13. Procedimentos da confecção do Mapa da Morfologia Fluvial.  
Anexo 14. Relatório de campo desenvolvido com a finalidade de aferir os padrões de 

vegetação da APAVRT. 
 

Anexo 15. Registro de checagem de campo para confirmação dos aspectos relacionados 
ao Uso e Ocupação do Solo na APAVRT. 

 

Anexo 16. Padrões fisionômicos distintos através da análise das ortofotos e idas a campo 
na AVAVRT. 

 

Anexo 17. Flora de ampla ocorrência na APAVRT, SP.  

Anexo 18. Lista das espécies de peixes registradas em cada um dos 12 municípios 
atravessados pela APAVRT. 

 

Anexo 19. Lista das espécies de anfíbios registradas em cada um dos 12 municípios 
atravessados pela APAVRT. 
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Anexo 20. Probabilidade de ocorrência atual das espécies de anfíbios dentro dos limites 
da APA nos municípios atravessados pela APA Várzea do Tietê. Baseado no 
conhecimento da distribuição, história de vida e biologia das espécies 
considerando (i) estado de conservação, i.e., estágio sucessional e tamanho do 
fragmento (ii) posição espacial (i.e., mais a montante, mais a jusante). 

 

Anexo 21. Endemismo das espécies de anfíbios registrados nos 12 municípios 
atravessados pela APAVRT. 

 

Anexo 22. Lista das espécies de répteis registradas em cada um dos 12 municípios 
atravessados pela APAVRT. 

 

Anexo 23. Probabilidade de ocorrência atual das espécies de répteis dentro dos limites da 
APA nos municípios atravessados pela APA Várzea do Tietê. Baseado no 
conhecimento da distribuição, história de vida e biologia das espécies 
considerando (i) estado de conservação, i.e., estágio sucessional e tamanho. 

 

Anexo 24. Lista das espécies de aves registradas em cada um dos 12 municípios 
atravessados pela APAVRT. 

 

Anexo 25. Espécies de aves efetivamente registradas dentro do perímetro da APAVRT.  

Anexo 26. Aves de ambientes aquáticos encontradas na APAVRT.  
Anexo 27. Endemismo das espécies de aves registrados nos 12 municípios atravessados 

pela APAVRT. Espécies não listadas são espécies que ocorrem em mais de um 
bioma. 

 

Anexo 28. Probabilidade de ocorrência atual das espécies de aves dentro dos limites da 
APA nos municípios atravessados pela APAVRT. Baseado no conhecimento da 
distribuição, história de vida e biologia das espécies considerando (i) estado de 
conservação, i.e., estágio sucessional e tamanho do fragmento (ii) posição 
espacial (i.e., mais a montante, mais a jusante). 

 

Anexo 29. Probabilidade de ocorrência atual das espécies de mamíferos dentro dos 
limites da APA nos municípios atravessados pela APAVRT. 

 

Anexo 30. Espécies de quirópteros registradas ou de provável ocorrência nos municípios 
considerados no levantamento de mastofauna para a APAVRT. O asterisco 
designa as espécies avistadas, amostradas ou coletadas nos últimos 20 anos. 

 

Anexo 31. Espécies de pequenos mamíferos registradas ou de provável ocorrência nos 
municípios considerados no levantamento de mastofauna para a APAVRT. 

 

Anexo 32. Espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas ou de provável 
ocorrência nos municípios considerados no levantamento de mastofauna para a 
APAVRT. 

 

Anexo 33. Minuta de Instrumento Normativo da APAVRT.   
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LISTA DE SIGLAS 

 

AAE Avaliação Ambiental Estratégica 

ABES Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABV Alto da Boa Vista 

ACALeO Ação Cultural Afro Leste Organizada 

ADA Área Diretamente Afetada 

AEAAS Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto 

AE&C Ação Ética e Cidadania 

AFA Acervo de Fotografias Aéreas 

AIA Avaliação de Impacto Ambiental 

AID Área de Influência Direta 

AIR Área de Influência Regional 

ANA Agência Nacional de Águas 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANPPAS Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade 

APA Área de Proteção Ambiental 

APAVRT Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê 

APCMA Associação Paulista de Consultores em Meio Ambiente 

APM Áreas de Proteção dos Mananciais 

APP Área de Preservação Permanente 

APRA Área Prioritária de Recuperação Ambiental 

APRM Área de Proteção e Recuperação de Mananciais 

ARIE Áreas de Relevante Interesse Ecológico 

ARIES Artificial Intelligence for Ecosystem Services 

ARM Área Prioritária de Recuperação da Atividade Minerária 

ARQ Área de Requalificação Socioambiental e da Paisagem 
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AS América do Sul 

ASAS Alta Subtropical do Atlântico Sul 

ASDAMAS Associação dos Doutores e Amigos do Meio Ambiente Sustentável 

BBOP Business and Biodiversity Offsets Program 

BDT Base de Dados Tropicais 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CadEA Cadastro de Entidades Ambientalistas 

CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

CAR Cadastramento Ambiental Rural 

CBH-AT Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

CBRN Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 

CBRO Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

Cca Colinas com cortes e aterros 

CCMP Cross-Calibrated Multi-Platform 

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica 

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

CDPEMA Comissão de Defesa e Preservação da Espécie e do Meio Ambiente 

CDR Centro de Disposição de Resíduos 

CEAC Centro de Educação Ambiental de Carapicuíba 

CECAP Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães 

CEPAC Certificado de Potencial Construtivo Adicional 

CESP Companhia Energética de São Paulo 

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

CF Constituição Federal 

Cfa Clima temperado chuvoso e moderadamente quente, úmido em todas as 
estações, com verão quente 
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Cfb Clima temperado chuvoso e moderadamente quente, úmido em todas as 
estações, com verão moderadamente quente. 

CG Conselho Gestor 

CIESP Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

CIIAGRO Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas do Estado de São Paulo 

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CNEA Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 

COFIEX Comissão de Financiamentos Externos 

COHARIS Conjuntos Habitacionais de Relevante Interesse Social 

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CONDEPHAAT Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

CONPRESP Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo 

CONSEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CPC Climate Prediction Center 

CPI Comissão Parlamentar de Inquérito 

CPLA Coordenadoria de Planejamento Ambiental 

CPLEA Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental 

CPRM Serviço Geológico do Brasil 

CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

CR Criticamente Ameaçada 

CT Câmara Técnica 

CTE Coordenador (a) Técnico Executivo 

Cvc Colinas com vertentes côncavas e convexas 

Cwa Clima temperado quente, com verão quente e chuvoso e inverno brando e seco 
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Cwb Clima temperado chuvoso (mesotérmico), também chamado subtropical de  

altitude, com verão ameno e chuvoso e inverno brando e seco 

CX Cambissolos Háplicos 

DAEE Departamento de Águas e Energia Elétrica 

DAIA Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental 

DeFau Departamento de Fauna 

DEPRN Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais 

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral 

DPH Departamento de Patrimônio Histórico 

DUSM Departamento de Uso do Solo Metropolitano 

EACH Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

EBB Estação Biológica de Boracéia 

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

EMAE Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. 

EMPLASA Empresa Metropolitana de Planejamento S.A. 

EMURB Empresa Municipal de Urbanização 

EN Em perigo 

ETA Estação de Tratamento de Água 

ETE Estação de Tratamento de Esgoto 

ETT Estações Transformadoras Terminais 

EW Extinta na Natureza 

FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FAU Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

FCTH Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica 

FECOP Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 
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FEHIDRO Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

FEMA Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Fequimfar Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado 
de São Paulo 

FF Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo – 
Fundação Florestal 

FFLCH Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

FIESP Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

FINEP Financiadora de Estudos e Projetos 

FIRJAN Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

FLONA Florestas Nacionais 

FMHIS Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social 

FNDF Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal 

FNHIS Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

FOD Floresta Ombrófila Densa 

FPA-RMC Fundo de Preservação Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba 

FPHESP Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo 

FUMMAS Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 

FUSP Fundação Universidade de São Paulo 

FVP Floresta de Várzea/Paludosa 

GPT Grupo de Previsão de Tempo 

GT Grupo de Trabalho 

GTA Grupo Técnico de Acompanhamento 

HIS Habitação de Interesse Social 

HMP Habitação de Mercado Popular 

IAC Instituto Agronômico de Campinas 

IAG Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 

IAP Índice de Qualidade das Águas para Fins de Abastecimento Público 
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IB Índice de Balneabilidade 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBAT Integrated Biodiversity Assessment Tool 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICATI Instituto Cultural e Ambiental Alto Tietê 

ICB Índice da Comunidade Bentônica 

ICF Índice de Comunidade Fitoplanctônica 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

ICTEM Índice de Coleta e Tratabilidade de esgotos da população urbana de municípios 

ICZ Índice da Comunidade Zooplanctônica 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IGC Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo 

IGG  Instituto Geográfico e Geológico 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

IQD Inverso do Quadrado da Distância 

IET Índice do Estado Trófico 

IF Instituto Florestal 

IFDM Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

IN Instrução Normativa 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
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IQA Índice de Qualidade das Águas 

IRN Instituto de Recursos Naturais 

ISTO Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

IVA Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática 

JBN Jato de Baixos Níveis 

LA Linha de Ação 

LVA Latossolos Vermelho-Amarelos 

Mca Morros com cortes e aterros 

MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

METAR Meteorological Aerodrome Report  

MP Ministério Público 

MQUAL Modelo de Correlação entre Uso do Solo e Qualidade da Água 

Mvc Morros com vertentes côncavas e convexas 

MVZ Museum of Vertebrate Zoology 

MZUSP Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

NA Nível d’água 

NBR Norma Brasileira 

NT Quase ameaçada 

ONG Organização Não Governamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

OY Organossolos Mésicos ou Háplicos 

PAR Programa de Arrendamento Residencial 

PC Plano de Comunicação 

PCH Pequena Central Hidrelétrica 

PD Plano Diretor 

PDD Plano Diretor de Dutos 



20	   LISTAS|	  PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  

	  

PDE Plano Diretor Estratégico 

PDPA Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental 

PE Parque Estadual 

PEC Parque Estadual da Cantareira 

PEC Padrão de Exatidão Cartográfico Brasileiro  

PESM Parque Estadual da Serra do Mar 

PET Parque Ecológico do Tietê 

Pfa Planície fluvial aterrada 

Pfm Planície fluvial com mineração 

Pfn Planície fluvial natural 

PIB Produto Interno Bruto 

PITU Integrado de Transportes Urbanos 

PM Plano de Manejo 

PMSP Prefeitura Municipal de São Paulo 

PNAP Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 

PNM Parque Natural Municipal 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PRA Programa de Regularização Ambiental 

PRAD Plano de Recuperação de Área Degradada 

PSA Pagamento por Serviços Ambientais 

PVA Argissolos Vermelho-Amarelos 

PVT Projeto Parque Linear da Várzea do Rio Tietê 

RAIS Relatório Anual de Informações Sociais 

RDS Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

RESEX Reservas Extrativistas 

RIMA Relatório de Impacto Ambiental 

RJ Estado do Rio de Janeiro 
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RL Reserva Legal 

RMSP Região Metropolitana de São Paulo (Grande São Paulo) 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SAA Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

SAD South American Datum 

SARA Sistema de Apoio à Restauração de Áreas 

SEMA Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

SEMAE Serviço Municipal de Água e Esgoto 

SEMPLA Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

SH Secretaria de Estado da Habitação 

SIEFLOR Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SIG Sistemas de Informações Geográficas 

SIGAM Sistema Integrado de Gestão Ambiental 

SinBiota Sistema de Informações do Programa Biota 

SIRGH Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado 
de São Paulo 

SM Salário Mínimo 

SMA Secretaria do Meio Ambiente 

SNHIS Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SP Estado de São Paulo 

SPAT Sistema Produtor Alto Tietê 

SPHAN Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

SRMC Sindicato Rural de Mogi das Cruzes 

SSRH Secretaria do estado de Saneamento e Recursos Hídricos 

SVMA Secretaria do Verde e do meio Ambiente 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta 
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TAG Transportadora Associada de Gás 

TCCA Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 

TCRA Termo de Compromisso e Recuperação Ambiental 

TdR Termo de Referência 

UC Unidade de Conservação 

UFABC Universidade Federal do ABC 

UFSCar Universidade Federal de São Carlos 

UGL Unidade de Gerenciamento Local 

UHE Usina Hidrelétrica 

UnB Universidade de Brasília 

UNESP Universidade Federal de São Paulo 

Unicamp Universidade Estadual de Campinas 

UNIFEI Universidade Federal de Itajubá 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

UGRHI Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

USP Universidade de São Paulo 

USSCS United States Soil Conservation Service 

UTE Usina Termelétrica 

UTM Universal Transverse Mercator 

VRT Várzea do Rio Tietê 

VU Vulnerável 

WMO World Meteorological Organization 

ZCAS Zona de Convergência do Atlântico Sul 

ZCHCM Zona de Conservação Hidrodinâmica do Cinturão Meândrico 

ZCHPF Zona de Conservação Hidrodinâmica da Planície Fluvial 

ZCIT Zona de Convergência Intertropical 

ZCM Zona de Conservação Hidrodinâmica do Cinturão Meândrico 



PLANO	  DE	  MANEJO	  APA	  VÁRZEA	  DO	  RIO	  TIETÊ	  |LISTAS	   23	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

ZCOU Zona de Convergência de Umidade 

ZEE Zoneamento Ecológico-Econômico 

ZEIA Zona Especial de Interesse Ambiental 

ZEIS Zonas de Especial Interesse Social 

ZEPEC Zonas Especiais de Preservação Cultural 

ZIS Zona de Interesse Social 

Zn Zinco 

ZOPP Planejamento de Projeto Orientado para Objetivos (tradução livre do alemão 
para Ziel-Orientierte Projekt Planung) 

ZPA Zona de Preservação Ambiental 

ZPF Zona de Conservação Hidrodinâmica da Planície Fluvial 

ZR-5 Zona Residencial de Densidade Demográfica Alta 

ZRAP Zona de Reordenamento Socioambiental e da Paisagem 

ZUC Zona de Uso Controlado 

ZVS Zona de Vida Silvestre 
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GLOSSÁRIO 

Agricultura Sustentável: a atividade que harmoniza seu processo produtivo com a conservação 
ambiental, por meio de técnicas apropriadas de manejo dos recursos naturais, conservacionistas e 
não degradadoras do solo, da água, dos recursos genéticos animais e vegetais, de modo a assegurar 
a obtenção e a satisfação contínua das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras, 
conforme conceituado pela Resolução Conjunta SAA SMA nº 008 de 21/12/09. 

Agroquímicos: fertilizantes sintéticos, corretivos agrícolas e agrotóxicos. 

Antropizado: refere-se à qualidade das áreas que sofreram intervenção antrópica, ou seja, 
resultante de ação humana, em diversos graus, seja nas suas formas, em seus materiais ou em seus 
processos físicos e bióticos; são em geral destituídas de condição para conservação, exceto por 
iniciativas de restauração e renaturalização; degradada; perturbada.  

Antropogênica: Atividade/Impacto de origem humana/antrópica. 

Área Urbanizada: Constituída por áreas arruadas e efetivamente ocupadas por uso residencial, 
comercial e de serviços, além disso, é caracterizada por ruas e edificações. Foram mapeadas como 
área urbanizada as quadras e partes de quadras vagas, além de condomínios de prédios em 
construção, garagens de ônibus, supermercados, postos de gasolina, shopping centers, etc. 

Assoreamento: processo de diminuição, por sedimentação, da área da seção transversal de um 
canal fluvial, tendo como consequência o aumento da frequência das inundações e elevação do nível 
de inundações. 

Aterro sanitário: Área de “disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, através de 
confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas 
específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os impactos 
ambientais” (ABNT, 1989). 

Backswamp: setores rebaixados da planície de inundação parcialmente afastados do cinturão 
meândrico, apresentando maior duração da fase hidrodinâmica de enchimento da planície fluvial, 
fazendo parte das planícies de decantação.  

Baixo Impacto Ambiental: Adota-se para as zonas ZCM e ZPF, o conceito de intervenção 
considerada de baixo impacto ambiental no Decreto Estadual nº 49.566, de 25/04/05: a execução 
de atividades ou empreendimentos que, considerados sua dimensão e localização e levando-se em 
conta a tipologia e a função ambiental da vegetação objeto de intervenção, bem como a situação do 
entorno, não acarretem alterações adversas, significativas e permanentes, nas condições ambientais 
da área onde se inserem. Somente poderão ser consideradas de baixo impacto ambiental as 
intervenções que impliquem: I - uso e ocupação de áreas desprovidas de vegetação nativa; II - 
supressão total ou parcial de vegetação nativa no estágio pioneiro de regeneração; III - corte de 
árvores isoladas, nativas ou exóticas; além do disposto na Resolução Conama 369/06, com as 
adequações propostas nesta normativa: I - abertura de pequenas vias de acesso interno, quando 
necessárias à travessia de um curso de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de 
manejo agroflorestal sustentável praticado na pequena propriedade ou posse rural familiar; II - 
implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde 
que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber; III - implantação de corredor 
de acesso de pessoas e animais para obtenção de água; IV - implantação de trilhas para 
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desenvolvimento de ecoturismo; V - construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno 
ancoradouro; VI - construção e manutenção de cercas de divisa de propriedades; VII - pesquisa 
científica, desde que não interfira com as condições ecológicas da área, nem enseje qualquer tipo 
de exploração econômica direta, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável; VIII 
- coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como 
sementes, castanhas e frutos, desde que eventual e respeitada a legislação específica a respeito do 
acesso a recursos genéticos; IX - plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, 
castanhas e outros produtos vegetais em áreas alteradas, plantados junto ou de modo misto; X - 
outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventual e de baixo impacto ambiental 
pelo conselho estadual de meio ambiente. 

Biodiversidade ou Diversidade Biológica: Variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo, ainda a 
diversidade dentro de espécies, entre espécies e diversidade ecossistêmica (SNUC). 

Boas Práticas Agropecuárias (BPA): são um conjunto de princípios, normas e técnicas que, 
aplicadas sistematicamente em uma propriedade agrícola, têm como resultado um aumento da 
produção de alimentos e produtos agrícolas mais seguros e saudáveis. As BPA também 
proporcionam um melhor desenvolvimento social, econômico e ambiental em toda a região onde 
são implementadas. São recomendações que se aplicam à produção, ao processamento e ao 
transporte de alimentos, visando cuidar da saúde humana, melhorar as condições dos trabalhadores 
e de suas famílias e proteger o meio ambiente (SAA/CATI/FEAP). 

Campo: Vegetação caracterizada, principalmente, pela presença de gramíneas cuja altura, 
geralmente, varia de 10 a 15 cm aproximadamente, constituindo uma cobertura que pode ser quase 
contínua ou apresentar-se sob a forma de tufos, deixando, nesse caso, alguns trechos de solo 
descoberto. Espaçadamente poderão ocorrer pequenos subarbustos e, raramente, arbustos 
(Romariz, 1974). 

Canais Fluviais: compreende as formas lineares localizadas num fundo de vale, por onde escoam 
de forma perene, sazonal ou episódica, as águas drenadas de uma bacia hidrográfica; leito normal; 
rio. 

Canais Meândricos: formas especiais de canais aluviais que apresentam processos e morfometria 
característicos, formas essas comumente associadas ao grau de sinuosidade, concavidade e 
assimetria de suas margens. 

Capacidade de Suporte: Nível de utilização dos recursos naturais que um sistema ambiental ou 
ecossistema pode suportar, garantindo-se a sustentabilidade e a conservação de tais recursos e o 
respeito aos padrões de qualidade ambiental. 

Capoeira: “Vegetação secundária que sucede à derrubada das florestas, constituída principalmente 
por indivíduos lenhosos de segundo crescimento, na maioria da floresta anterior e por espécies 
espontâneas que invadem as áreas devastadas, apresentando porte desde arbustivo até arbóreo, 
porém, com árvores finas e compactamente dispostas” (Serra Filho et al., 1975). 

Chácara: Foram mapeados como chácaras os loteamentos de chácaras de lazer ou de uso 
residencial e as sedes de sítios que se encontram, sobretudo, ao longo das estradas vicinais. Elas 
formam um conjunto de propriedades menores, com certa regularidade no terreno e são 
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identificadas pela presença de pomares, hortas, solo preparado para o plantio, lagoas, bosques, 
quadras de esportes, piscinas, etc. As áreas de horta e de pomar foram englobadas nesta categoria 
quando apresentavam características de subsistência. 

Cheias: vazões de maior magnitude de um canal fluvial, podendo ou não implicar em 
transbordamento deste. 

Cinturão Meândrico: Área de um sistema meândrico composto pelo conjunto de formas de 
canais meândricos, sejam estes ativos ou subatuais. 

Conectividade: Capacidade da paisagem (ou das unidades da paisagem) de facilitar os fluxos 
biológicos. A conectividade depende da proximidade dos elementos de habitat, da densidade de 
corredores e “stepping stones” e da permeabilidade da matriz. (Metzenger, 2001). 

Conservação da Natureza: O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente 
natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral (SNUC, 2000).  

Corredor de Biodiversidade: Faixa de vegetação nativa que liga fragmentos ou unidades de 
conservação, separadas pelas intervenções antrópicas (urbanização, agricultura, represamentos, 
sistema viário, etc.) visando restabelecimento ou manutenção de deslocamento de fauna e flora e 
troca genética entre as espécies. 

Datum Horizontal: É o ponto de referência padrão, um ponto de origem pré-determinado por 
um Sistema Geodésico onde a partir dele se determinam as distâncias, altitudes e aceleração da 
gravidade dos demais pontos em um mapa ou carta. Por definição é uma localidade onde ocorre a 
intersecção da superfície do Elipsóide e a superfície do Geóide, tornando o Desvio da Vertical nulo 
ou mínimo e as coordenadas geográficas e geodésicas iguais, diminuindo assim ao máximo a 
propagação de erros ao se efetuar cálculos e elaborar algum trabalho de mapeamento. 

O elipsóide de melhor ajuste varia de acordo a localização da área a ser mapeada, por isto que cada 
região tende a adotar um datum específico. No Brasil, até o final da década de 1970, utilizava-se o 
elipsóide Internacional de Hayford e, Córrego Alegre-MG, como a origem das coordenadas. A 
partir de 1977, passou-se a adotar o SAD-69 (Datum Sul-Americano), que apresenta o vértice 
Chuá-MG como a origem das coordenadas, e como elipsóide de referência o recomendado pela 
União Astronômica Internacional, homologado em 1967 pela Associação Internacional de 
Geodésia. Com o advento do GPS, tem sido comum o emprego do datum planimétrico 
global WGS-84, cujo elipsóide é adotado para o mapeamento global. 

Apesar da origem das coordenadas dos sistemas Córrego Alegre e SAD-69 serem próximos, a 
utilização de bases referenciadas a estes dois data em um mesmo projeto pode inferir erros da 
ordem de 10 a 80 m. Dependendo da escala e do objetivo do trabalho, este erro não deve ser 
ignorado. 

Edilícias: Conjunto de leis, regulamentos, portarias e resoluções que buscam regulamentar a 
urbanização, o paisagismo, os impactos ambientais e índices construtivos. 

Elipsoide de Revolução: É uma superfície regular gerada pela rotação de uma elipse em torno de 
seu eixo menor formando um Elipsoide de Revolução, ou seja: um modelo matemático mais 
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aproximado do formato da Terra, utilizado para se realizar cálculos matemáticos, como, por 
exemplo, os de localização e comparação de pontos localizados na superfície da Terra. Como a 
Superfície Topográfica e a Superfície do Geoide são Irregulares, para cálculos matemáticos como, 
por exemplo, localização de pontos, a Cartografia teve a necessidade de estabelecer uma superfície 
geométrica de referência para embasar-se matematicamente nos estudos e representações da 
Terra. 

Enchente: O fato do transbordamento e consequente inundação de áreas e de seus efeitos 
nefastos para as sociedades, implicando em riscos. Estas podem ou não ocorrerem em planícies 
fluviais. 

Equipamento Urbano: Área ocupada por estabelecimentos, instalações ou espaços destinados à 
educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou administração pública, que 
tenham ligação direta, funcional ou espacial com o uso residencial. A vegetação foi identificada pelo 
tipo, não sendo quantificada como área no Equipamento Urbano. 

Espécies Endêmicas: Espécie encontrada apenas em um bioma ou habitat específico, cuja 
distribuição está limitada a uma zona geográfica definida. 

Espécies Exóticas Invasoras: Espécies de origem e ocorrência natural de outro local cuja 
introdução ou dispersão ameaça ecossistemas, habitats ou espécies e potencialmente causam 
impactos ambientais, econômicos e sociais negativos.  

Favela: Conjunto de unidades habitacionais (barracos, casas de madeira ou de alvenaria) dispostas, 
em geral, de forma desordenada e densa. O sistema viário é constituído por vias de circulação 
estreita e de alinhamento irregular. As favelas que sofreram processo de urbanização foram 
incluídas no uso urbano. 

Fragmentos: Refere-se a remanescentes de vegetação com potencial para recuperação nos 
estágios sucessórios. 

Funcionalidade Hidrológica: Refere-se à dinâmica hídrica característica de um sistema físico 
específico. São exemplos: fluxos de alta turbulência em zonas encachoeiradas, inundações 
periódicas em planícies fluviais, grande taxa de infiltração em vertentes florestadas, dentre outros. 

Geoide: O geoide é um modelo físico da forma da Terra, sendo de fato o seu campo de gravidade; 
o seja: é a superfície equipotencial da gravidade (superfície de potencial gravitacional constante) e 
que, em média, coincide com o valor médio do nível médio das águas do mar. A superfície do 
geoide é mais irregular do que o elipsoide de revolução usado habitualmente para aproximar a 
forma do planeta, mas consideravelmente mais suave do que a própria superfície física terrestre. 
Enquanto que esta última varia entre os +8850 m (Monte Everest) e �11000 m (Fossa das 
Marianas), o geoide varia apenas cerca de ±100 m além da superfície do elipsoide de referência. 

Geometria Hidráulica: O estudo das inter-relações entre variáveis de forma, fluxo, vazão e 
carga sedimentar ao longo de um curso fluvial. Por exemplo, existe relação entre o raio da 
curvatura meândrica e o comprimento de onda, entre a largura do canal e sua vazão média, dentre 
outros exemplos. 

Hidrodinâmica: Dinâmica da água em relação a tempo e espaço, sua variabilidade espaço-
temporal em termos de vazões, nível d´água, inundações, tipos de fluxos, velocidades, dentre 
outros.  
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Hortifrutigranjeiro: Áreas de cultura perene ou anual, horticultura, granja e piscicultura, 
definidas abaixo: 

Culturas: Áreas ocupadas por espécies frutíferas (árvores ou arbustos) e culturas como: 
arroz, trigo, milho, forragens, cana-de-açúcar, e etc. 

Horticultura: “Áreas de cultivo intensivo de hortaliças e flores, plantadas continuamente 
nos mesmos terrenos” (Keller, 1969). 

Granja: Engloba todas as instalações para a criação de frangos e produção de ovos. 

Piscicultura/Pesqueiro: Engloba todas as instalações visíveis para a criação de peixes. 

Impacto Ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente e de seus processos, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem estar da 
população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente, a qualidade dos recursos ambientais.  

Indústria: Área caracterizada pela presença de grandes edificações, pátios de estacionamento, 
localizados dentro ou fora de uma área urbanizada. Foram mapeadas como indústria as olarias, que 
são pequenas áreas destinadas à produção de tijolos. 

Infiltração: No meio pedológico, caracteriza-se predominantemente pelo fluxo vertical da água 
relacionado ao processo de preenchimento dos poros, tanto no sentido da profundidade como 
lateralmente, devido à ação da capilaridade, adesão e gravidade, podendo atingir os níveis 
saturados, incorporando-se ao lençol freático e aos fluxos subsuperficiais. 

Instrumentos Urbanísticos: Termo utilizado para referir-se ao conjunto de ações legalmente 
possibilitadas ao Poder Público para intervir nos processos urbanos e especialmente na produção 
do espaço, regulamentando, controlando ou direcionando-o. 

Interesse Social: Adota-se como atividades consideradas de interesse social, o artigo 2º, I, da 
Res. Conama 369/06: a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 
tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 
proteção de plantios com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental 
competente; b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena 
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça 
sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área; c) a regularização fundiária 
sustentável de área urbana; d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e 
cascalho, outorgadas pela autoridade competente. 

Inundação: Processo natural de transbordamento das águas dos canais fluviais para áreas de 
planícies e baixos terraços. 

Jusante: Posição relativa abaixo do ponto considerado, para onde fluem as águas de sistemas de 
vertentes e fluviais. 

Lagos em Ferradura: constituem-se em lagos originários da migração lateral do canal e de seu 
abandono por corte de pedúnculo ou cutoff.  

Lixão: Áreas de depósitos de resíduos sólidos a céu aberto sem nenhum tratamento. 
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Loteamento Desocupado: Áreas arruadas com até 10% de ocupação que podem estar 
localizadas dentro da área urbanizada, na periferia ou isoladas. É caracterizado, necessariamente, 
por um conjunto de arruamento, podendo ser geométrico ou irregular, sobre solo com ou sem 
cobertura vegetal. 

Manejo: Todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica 
e dos ecossistemas (SNUC, 2000). 

Mata: “Vegetação constituída por árvores de porte superior a 5 m, cujas copas se toquem (no tipo 
mais denso) ou que propiciem uma cobertura de, pelo menos, 40% (nos tipos mais abertos)” 
(Unesco, 1973). No caso de formações secundárias, não completamente evoluídas, o porte das 
árvores pode ser inferior à 5 m, tendo, porém, esses elementos apenas um tronco (são árvores e 
não arbustos). 

Meandros: Curvas sinuosas de canais fluviais em sistemas aluvionares de baixa carga grosseira, alta 
carga de finos e baixas declividades.  

Mineração: Áreas de extração mineral e seu entorno (movimento de terra, cavas, edificações) que 
sofreram os efeitos desta atividade. Na RMSP, é realizada a céu aberto para praticamente todos os 
minérios e seu desenvolvimento. Caracteriza-se pela remoção da cobertura vegetal e pelo corte de 
relevo. Foram incluídas no mapeamento as áreas de mineração desativadas que ainda apresentam 
características de mineração. 

Mitigação: Redução de Impacto. Suavização de um ou vários danos. 

Montante: Posição relativa acima do ponto considerado, de onde fluem as águas de vertentes, 
bacias hidrográficas e canais fluviais. 

Morfologia: No âmbito da ciência geomorfológica, trata-se das formas de relevo, sua localização e 
características geométricas. 

Morfometria: No âmbito da ciência geomorfológica, trata-se das dimensões e geometria das 
formas da superfície terrestre. 

Movimento de Terra: Áreas que sofreram terraplanagem, apresentando solo exposto pela 
remoção da cobertura vegetal. 

Nível hidrostático: Corresponde à profundidade de que a água se encontra numa determinada 
região. 

Ordenamento Territorial: Uso racional na ocupação de um espaço geográfico. 

Outorga onerosa do direito de construir: Concessão emitida pelo Município para que o 
proprietário de um imóvel edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de 
aproveitamento básico, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário. 

Outro uso: Áreas que não se enquadram nos padrões definidos, tais como: comércios e serviços 
localizados ao longo das estradas ou isolados (por exemplo: posto de gasolina, churrascaria, 
revenda de automóveis, motel, hotel, etc.). Foram também incluídos os Movimentos de Terra com 
construções em andamento sem identificação de uso, localizados dentro ou fora da área 
urbanizada. 

Permeabilidade: Capacidade do solo de absorver/infiltrar água da chuva. A permeabilidade de 
uma área é diretamente relacionada ao tipo de cobertura do solo, podendo ser totalmente selado 
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com materiais impermeáveis que favorecem o escoamento superficial ou com cobertura vegetal 
natural que favorece a infiltração e diminui o escoamento superficial. As propriedades do solo, 
como textura e estrutura também influenciam na permeabilidade de uma área. 

Perturbação: Expressão utilizada em geomorfologia para designar sistemas geomorfológicos e 
suas classes ou intensidade de mudanças ou derivações, ocasionadas por ação antrópica. 

Planície de Decantação: setores da planície de inundação em que os processos de decantação 
são mais intensos, independentemente de sua posição em relação ao canal ativo. 

Planície Aluvial: Áreas aplanadas adjacentes a canais fluviais e seus diversos subcompartimentos, 
formados em materiais transportados e redistribuídos por processos de canal, processos de 
inundação e processos erosivos. 

Planície de inundação: Setores da planície fluvial que recebe inundações frequentes e 
apresentam conexão altimétrica com as margens do canal. 

Planície Fluvial: O mesmo que Planície aluvial. 

Planície Fluvial Meândrica: Um tipo especial de planície fluvial, na qual existem canais sinuosos e 
diversos subcompartimentos com hidrodinâmica diferenciada, a exemplo de: cinturão meândrico, 
diques marginais, lagos em ferradura, cordões marginais convexos, dentre outros. 

Plano de Manejo de Unidades de Conservação: Documento técnico mediante o qual, com 
fundamentos nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento 
e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 

Potencial construtivo: Possibilidade de criar/construir. 

Preservação: Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo 
prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, 
prevenindo a simplificação dos sistemas naturais (SNUC, 2000). 

Projeção Cartográfica: Projeção cartográfica é a representação de uma superfície esférica (a 
Terra) num plano (o mapa), ou seja, a projeção cartográfica corresponde a um conjunto de 
métodos empregados e relações matemáticas para representar a superfície terrestre sobre um 
plano, onde cada ponto deste plano corresponde a um ponto na superfície de referência 
(realidade); trata-se de um "sistema plano de meridianos e paralelos sobre os quais pode ser 
desenhado um mapa" e dele se extrair medidas (Raisz, p. 58). 

Projeção UTM: O Sistema Universal Transverso de Mercator - UTM é baseado na projeção 
cilíndrica transversa proposta nos Estados Unidos em 1950 com o objetivo de abranger todas as 
longitudes. O sistema UTM resulta na composição de 60 fusos distintos que representam a 
superfície da Terra. Cada fuso tem a amplitude de 6º de longitude. As coordenadas UTM são 
expressas em metros. O eixo E (Easting) representa a coordenada no sentido leste-oeste. O eixo 
N (Northing) representa a coordenada no sentido norte-sul. As duas principais diferenças entre a 
projeção de Mercator e o sistema UTM é que, no primeiro, o cilindro é paralelo ao eixo de 
rotação da Terra esférica, enquanto que, no segundo, o cilindro é perpendicular ao eixo de rotação 
da Terra elipsoidal. 

Reabilitação ecológica: Melhoria das funções do ecossistema sem que necessariamente se atinja 
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um retorno a condições pré-perturbação. Geralmente é dada ênfase à recuperação de processos e 
funções do ecossistema para aumentar o fluxo de serviços e benefícios às pessoas, mas sem que 
haja uma intenção explícita em se restabelecer a composição e estrutura originais do ecossistema. 

Recuperação Ambiental: Restituição de um ecossistema, ou parte dele ou de uma população 
silvestre que passaria de uma condição degradada a uma condição não degradada, que pode ser 
diferente de sua condição original (SNUC, 20000, adaptado). 

Reflorestamento: Formações arbóreas e homogêneas, cultivadas pelo homem com fins 
econômicos (há predominância de eucalipto e pinus na RMSP). 

Regeneração: O termo regeneração natural deve ser entendido segundo dois aspectos: estático e 
dinâmico. (I) Estático: número de indivíduos jovens de uma população; indivíduos abaixo de 
determinado tamanho; indivíduos que ainda não atingiram a idade reprodutiva (fisiológico); (II) 
Dinâmico: processo de renovação dos contingentes de uma população (ou povoamento). 

Remanescentes: Emprega-se este termo para designar áreas em que as formas originais de um 
sistema geomorfológico estão preservadas, num entorno onde predominam condições antrópicas 
ou degradadas. 

Renaturalização: Emprega-se este termo para designar situações nas quais os sistemas 
geomorfológicos passam por recuperação, no sentido de retornar às suas condições pré-
perturbação antrópica. 

Reordenamento e Reordenamento Socioambiental: Ação disciplinadora de ocupação das 
áreas urbanizadas que possuem conexão com regiões preservadas. 

Requalificação e Requalificação Socioambiental: Processo de reestabelecimento de 
determinadas condições ambientais da unidade de conservação a fim de consolidar e promover 
suas funções e atributos. 

Reservatório de retenção: Reservatório de controle de cheias com saídas não reguláveis (Aneel 
& Omm, 1999). 

Restauração Ambiental: Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada o mais próximo possível da sua condição original (SNUC, 2000). 

Restauração Ecológica: É o processo de assistir, auxiliar a recuperação de um ecossistema que 
foi degradado, perturbado ou destruído (SER, 2004) 

Retificação: Termo empregado para designar ações hidráulicas de retilinização de um canal fluvial 
e de suas curvas originais, podendo implicar em aumento de sua seção transversal. 

Risco: Situação na qual existe possibilidade de que algo danoso, indesejável ou perigoso aconteça a 
pessoas, bens, patrimônio natural, produtos, edificações, infraestrutura ou a benfeitorias. Os riscos 
hidromorfológicos associam-se predominantemente a processos de inundações, enchentes, 
enxurradas e seus danos potenciais. 

Rodovia: Áreas ocupadas por rodovias com largura acima de 25 m. 

Saneamento e Saneamento Ambiental: O conjunto de ações, serviços e obras que têm por 
objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por meio do abastecimento de água 
potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina 
sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana, controle de vetores de doenças 
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transmissíveis e demais serviços e obras especializados, de acordo com o artigo 2º da Lei Estadual 
nº 7.750, de 31/03/92. 

Serviços ambientais: São benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas que têm impactos 
positivos além da área onde são gerados, de acordo com o artigo 3º do Decreto 55947 de 
24/06/10. 

Sistema Geodésico: É um sistema coordenado, utilizado para representar características 
terrestres, sejam elas geométricas ou físicas. Na prática, serve para a obtenção de coordenadas 
(latitude e longitude), que possibilitam a representação e localização em mapa de qualquer 
elemento da superfície do planeta. 

Solo Exposto: Solo preparado para cultivo e áreas que se encontram sem cobertura vegetal 
devido à ação de processos erosivos. 

Terraço Fluvial: Nível aplanado acima do nível da atual planície de inundação e que já se 
constituiu numa planície. 

Transformação de Datum: É uma operação matemática de conversão entre dois sistemas 
geodésicos ou data diferentes. No Brasil existem três Data que constituem a referência espacial da 
maioria dos documentos e dados disponíveis. 

• Córrego Alegre • SAD69 – South American Datum (1969); • WGS84 – World Geographic System 
(1984). 

Devido à existência concomitante destas três referências espaciais se faz necessário muitas vezes a 
conversão entre elas, principalmente quando se utiliza de diversas fontes de dados.  Caso a base de 
dados apresente data distintos, é necessário fazer a conversão para um datum comum, utilizando o 
próprio SIG ou um outro sistema computacional que apresente esta rotina. 

Transgênico: Organismo cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de 
engenharia genética. 

Turismo Ecológico ou Ecoturismo: É a atividade de lazer em que o homem busca, por 
necessidade e por direito, a revitalização da capacidade interativa e do prazer lúdico nas relações 
com a natureza. É o segmento da atividade turística que desenvolve o turismo de lazer, esportivo e 
educacional em áreas naturais utilizando, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, 
incentivando sua conservação, promovendo a formação de uma consciência ambientalista através 
da interpretação do ambiente e garantindo o bem-estar das envolvidas (Cetesb). 

Utilidade Pública: Adota-se como atividades consideradas de utilidade pública, o artigo 2º, II, da 
Res. Conama 369/2006: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as obras 
essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade 
competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; d) a implantação de área verde pública em área 
urbana; e) pesquisa arqueológica; f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à 
captação e condução de água e de efluentes tratados; e g) implantação de instalações necessárias à 
captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos privados de aquicultura, 
obedecidos os critérios e requisitos previstos nos §§ 1 o e 2 o do art. 11, daquela Resolução. 

Várzea: O mesmo que planície de inundação. 
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Vazão: O volume d´água em relação ao tempo numa determinada seção transversal. 

Vegetação de várzea: “Vegetação de composição variável que sofre influência dos rios, estando 
sujeita a inundações periódicas na época das chuvas” (Unesco, 1973). As vegetações arbóreas de 
mata e capoeira localizadas nas áreas de várzea foram classificadas como mata e capoeira. 

Vulnerabilidade: Diz respeito a múltiplos fatores que, combinados, produzem cenários de riscos 
ou desastres potenciais, considerando simultaneamente os de ordem social e ambiental e suas 
diversas combinações. 

Zoneamento: Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de 
manejo e normas específicos, com propósito de proporcionar os meios e as condições para que 
todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz (SNUC, 2000). 
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1. Introdução 

1.1 Inserção Metropolitana na Unidade de Conservação 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), criada pela Lei Complementar Federal nº 14, de 
08/06/73, é considerada o maior centro urbano do Brasil, e o sexto maior centro urbano do 
mundo, com uma área territorial de 8.501 km2, distribuídos entre 39 municípios do Estado de São 
Paulo em intenso processo de conurbação. Considerado o maior polo de riqueza nacional do 
Brasil, o seu Produto Interno Bruto (PIB) de 2004 equivale a 15,6%, com uma população que supera 
os 20 milhões de habitantes. 

O processo acelerado de urbanização da RMSP fez com que a sua mancha urbana, entre 1962 e 
2002, passasse de 874 km² para 2.209 km², ou seja, 1.335 km2 que representam um aumento em 
torno de 160% em 40 anos (Emplasa, 2010). 

A Figura 1 apresenta uma série histórica da ocupação da RMSP, de 1881 a 1995, onde é possível 
observar o rápido crescimento de São Paulo (a 5% ao ano) com início por volta de 1874, partindo 
de uma base de 23 mil habitantes. Um quarto de século depois, apesar de esse número ter crescido 
aproximadamente dez vezes, São Paulo ainda era uma cidade considerada de pequeno porte. No 
entanto, a partir daí, esse centro da industrialização nacional desenvolve-se em uma metrópole de 
primeira grandeza, hoje (anos 2000) da ordem de 18 milhões, ainda que de urbanização precária 
acometida de escassez crônica de infraestruturas.  

De acordo com dados do Censo Econômico da Fundação IBGE, o crescimento populacional da 
RMSP está intrinsecamente relacionado ao seu desempenho econômico representado 
principalmente a partir do final do século XIX, com o auge da produção cafeeira, e na década de 
1950 com a implantação da indústria automobilística, até os anos 1970, quando a região concentrou 
grande parte da atividade econômica nacional. Em 1970, a RMSP respondia por 42,2% do valor da 
transformação industrial nacional e 74,6% do total estadual. 

Este processo de expansão fez com que as suas cidades perdessem seus limites físicos devido ao 
crescimento da área urbana de São Paulo em direção às cidades vizinhas, dando origem a uma 
mancha urbana contínua e conurbada. O crescimento da mancha urbana da RMSP deu-se ao longo 
do Rio Tietê e seu importante afluente, o Rio Pinheiros. 

O Rio Tietê nasce no município de Salesópolis, que percorre aproximadamente 1.100 km dentro 
do Estado de São Paulo e deságua no Rio Paraná. Suas várzeas e planícies aluvionares são terrenos 
ambientalmente frágeis e, durante o processo de urbanização da RMSP, passaram por processo de 
descaracterização e perda de sua função natural. 

Essa intensa pressão urbana ao longo das planícies aluvionares dos Rios Tietê e Pinheiros, deu-se 
devido às características físicas geomorfológicas da região, que facilitaram a implantação das 
ferrovias São Paulo Railway entre 1867 e 1900 (Alvim, 2008). 

Após a construção das ferrovias São Paulo Railway e da rodovia São Paulo - Rio de Janeiro, muitas 
indústrias instalaram-se ao longo das ferrovias e por sua vez em áreas de várzea, em função da 
necessidade de matéria-prima e maquinário. 
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Este eixo de infraestruturas urbanas estimulou a localização de bairros operários em áreas 
contíguas - áreas de várzeas - de menor valor no mercado imobiliário. 

      Fonte: Deák/FAU-USP (1999). 

Figura 1 - Evolução da malha urbana da RMSP. 

Em 1930 o município de São Paulo atingiu um milhão de habitantes distribuídos em uma área de 13 
km2. Em decorrência do crescimento da cidade, o cinturão de chácaras que a rodeava foi loteado e 
urbanizado surgindo, portanto, outros novos bairros às margens do Rio Tietê, e um complexo 
chacareiro na região de Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Penha e Itaquera. 

Neste sentido, considerou-se a necessidade de retificação do Rio Pinheiros, que por sua vez foi 
realizada entre 1937 e 1957. Essa ação, associada à construção da Represa Billings em 1923, 
favoreceu o aumento da ocupação urbana sobre as áreas ambientalmente frágeis, direcionando a 
expansão da ocupação urbana para o setor sul da cidade (Alvim, 2008). Além disso, a retificação do 
Rio Pinheiros acarretou em uma das maiores enchentes da década de 1930 (Figura 2). 

Quando as avenidas marginais foram projetadas em 1930, foi argumentado que esse 
empreendimento acarretaria em uma série de melhorias na região, porém, a ocupação por vias e 
equipamentos urbanos acabou por diminuir a disponibilidade de áreas de reserva para 
amortecimento de cheiras, resultando assim, em inundações de maiores proporções. 

A retificação do Rio Tietê, em 1938 acabou por solucionar temporariamente o problema das 
enchentes, uma vez que a calha foi projetada para conter as águas das várzeas impermeabilizadas 
pelas marginais construídas para atender as demandas de infraestruturas urbanas (Rolnik, 2003). 
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      Fonte: Fundação Florestal (2011). 

Figura 2 - Região do Centro de São Paulo em 1930. 

  Fonte: Fundação Florestal (2011). Autor: Engenheiro Saturnino de Brito. 

Figura 3 - Projeto de melhoramentos entre Osasco e Penha - 1924. 

Até a década de 1960, as várzeas do Rio Tietê, em seu trecho a jusante da Penha, ainda constituíam 
um vazio que separava dois grandes blocos. Na década de 1970, com o curso retificado neste 
trecho, as áreas de várzeas foram incorporadas à mancha urbana da RMSP (Mouroz Gouveia, 
2010).  

A partir da década de 1970, a urbanização avançou ainda mais sob as várzeas, com o loteamento 
das antigas chácaras transformadas em novos bairros e um novo cinturão de chácaras formou-se ao 
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redor do núcleo central. Das regiões de Itaquera, Lajeado e São Miguel saiam hortaliças, legumes e 
frutas que abasteciam a cidade de São Paulo. 

Fonte: Fundação Florestal (2011). 

Figura 4 - Marginal Tietê, enchente ocorrida em 1960. 

Nas décadas de 1970 e 1980 foi executada a retificação do rio a montante da Barragem da Penha, 
na Zona Leste da cidade de São Paulo, até as proximidades do Córrego Itaquera, no Bairro de São 
Miguel, e no trecho a jusante da foz do Rio Pinheiros, na Zona Oeste, até o início do lago da 
Barragem Edgar de Souza. 

Inicialmente as áreas de várzeas eram ocupadas para fins agrícolas devido às condições topográficas, 
a proximidade da água e a fertilidade do solo, resultando assim na remoção de vegetação natural de 
grande importância ecológica. Depois vieram a exploração mineral de insumos para construção 
civil, e em seguida as indústrias aproveitaram as condições geomorfopedológicas dessas áreas para 
a instalação de suas plantas industriais, sobretudo devido ao baixo valor dessas terras. 

Com o crescimento acelerado de São Paulo, a partir dos anos 1960/70, os terrenos de várzeas 
foram sendo ocupados, principalmente pela população de baixa renda, gerando graves 
consequências ambientais, sanitárias e hidráulicas. 

Atualmente, além das áreas ocupadas irregularmente por habitações subnormais, como é o caso 
dos municípios de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba e outros cortados pelo rio Tietê, as 
planícies aluvinares vêm sofrendo fortes pressões imobiliárias, e com isso a perda de áreas de 
várzeas. 

A partir dessa análise é importante destacar o valor que os Rios Tietê e Pinheiros representam 
para a RMSP e como as ocupações urbanas deram-se a partir das várzeas desses dois rios. O 
desenvolvimento da urbanização sobre essas áreas somente foi possível devido à alteração da 
geomorfologia das várzeas inundáveis, através aterramento para a criação de solo. 
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Face às pressões urbanas e o desenvolvimento econômico ao longo do eixo do Rio Tietê, sobre as 
áreas de várzeas e planícies aluvionares, na década de 1970 foi elaborado um projeto de 
recuperação das várzeas para amortecer as enchentes, denominado “Parque Linear nas Margens do 
Rio Tietê”. A proposta foi parcialmente implantada por meio do Decreto Estadual nº 7.868, de 
30/04/76, sendo um dos trechos compreendido entre o Parque Ecológico do Rio Tietê - trecho 
entre a barragem da Penha até o Córrego Três Pontes - divisa de São Paulo e Itaquaquecetuba - e 
o outro, um pequeno trecho no bairro de Tamboré, município de Barueri. 

Com o intuito de minimizar os efeitos da degradação ambiental no Rio Tietê e em suas várzeas, 
causados pelas atividades de ocupação na região, iniciativas governamentais foram sendo 
implantadas a partir de 1970. Dentre essas, um estudo elaborado para o trecho de retificação do 
Rio Tietê, compreendido entre os municípios de Salesópolis e Santana de Parnaíba, que resultou na 
proposta de implantação de um parque linear nas margens do rio.  

A proposta amadureceu para a implantação de um parque ecológico, o atual Parque Ecológico do 
Tietê (PET), destinado a preservar uma faixa da várzea do rio, a partir do início de sua retificação, 
na ponte da Avenida Gabriela Mistral, até a barragem de Ponte Nova, nas cabeceiras do rio. 
Esperava-se com isso abrigar todos os meandros, evitando que ficassem pequenas áreas esparsas, 
de propriedade do Estado em toda sua extensão. 

O objetivo principal foi o de preservar suas várzeas, mantendo-se a capacidade de amortecimento 
das cheias entre os municípios de Guarulhos e a Barragem Ponte Nova, bem como a conservação 
da fauna e flora e o aproveitamento das áreas lindeiras para atividades de lazer, esporte e cultura. 

O Decreto nº 7.868, de 30/04/76, declarou de utilidade pública a área total de interesse do PET, 
cabendo ao Governo do Estado de São Paulo, através do Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídrico 
(SSRH), a administração da área.  

Desta forma consolidou-se o objetivo da proposta que, de acordo com o DAEE (2004), foi definido 
como o de preservar a várzea do Rio Tietê e, juntamente com outras obras como barragens, 
retificação do rio e desassoreamento, minimizando os impactos causados pelas enchentes na RMSP. 

Apesar da proposta inicial de proteger todos os meandros do rio, o PET foi implantado somente 
em um pequeno trecho de 14 km2, em Tamboré, próximo ao município de Osasco, e em 
Engenheiro Goulart, na Zona Leste de São Paulo. 

O PET, Núcleo Tamboré, inaugurado em março de 1979, tem como objetivo integrar a 
preservação ambiental com o lazer, através do reaproveitamento das áreas desapropriadas e 
"excedentes" da retificação do Rio Tietê na região de Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba.  

O Parque está situado parte no município de Santana de Parnaíba e parte no de Barueri e ocupa 
uma área de aproximadamente 156,5 ha, distribuído em três setores: Área do Russo, com 28 ha; 
Ilha do Bacuri, com 35 ha; e Centro de Lazer, com 93,5 ha. Além de preservar a várzea do Tietê, a 
fauna e a flora da região, o Parque conta com equipamentos esportivos e de lazer, e desenvolve 
atividades culturais e programas de educação ambiental.  

O núcleo Engenheiro Goulart foi concluído em 1982, situa-se a montante da Barragem da Penha e 
apresenta uma extensão aproximada de 7 km. Trata-se de uma área outrora bastante degradada 
pela extração de areia e por ter sido utilizada no início do século XX como aterro sanitário. Um 



44 INTRODUÇÃO | PLANO DE MANEJO APA VÁRZEA DO RIO TIETÊ 

 

local com lagos formados pelas crateras das quais foram retiradas areais, e com uma vegetação 
parcialmente exótica (Teramussi, 2008, p. 34-35).  

A área do PET é de domínio público, porém o parque não é classificado como uma Unidade de 
Conservação - UC, pois não se enquadra nas determinações da Lei nº 9.985, de 18/07/00, que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e dá outras 
providências. O PET é caracterizado como um parque urbano de uso público, que dispõe de 
equipamentos de esportes e lazer, bem como de remanescentes de áreas naturais colocadas à 
disposição para atividades de educação ambiental (São Paulo, 2010, p. 13). 

Após anos de pressão sobre essas áreas ambientalmente frágeis, e após a retificação de parte das 
várzeas do Rio Tietê nas décadas de 1950 e 1960, trecho inserido na cidade de São Paulo, e com a 
homologação de políticas nacionais de meio ambiente, na década de 1980, foi que o Governo do 
Estado de São Paulo, resolveu estudar e criar a Área de Proteção Ambiental (APA) que tivesse 
como objetivo a proteção e recuperação das várzeas e planícies aluvionares do Rio Tietê (Teixeira, 
2008). 

1.2 A APA Várzea do Rio Tietê 

Mediante as problemáticas oriundas dos eventos extremos que ocasionavam significativas 
consequências ambientais para a população paulista e tendo em vista que as obras de engenharia 
não foram eficazes na contenção das cheias, o Governo do Estado de São Paulo contratou em 
1984, a Empresa Metropolitana de Planejamento. SA (Emplasa), para desenvolver um projeto que 
contasse com diretrizes básicas de uso do solo na RMSP. A proposta visava estudar a problemática 
do crescimento urbano da metrópole destacando as questões das tendências de expansão e dos 
decorrentes conflitos que se refletem na qualificação desse urbano. 

No contexto da elaboração desses trabalhos, verificou-se a necessidade de aprofundar as análises 
relativas ao espaço das várzeas, priorizando a ação do planejamento no sentido de disciplinar o uso 
e a ocupação do solo na várzea do Rio Tietê (Emplasa, 1985). 

Com base nos estudos de uso e ocupação do solo, estudos hidráulicos e hidrológicos, elaborados 
pela Emplasa, o Estado de São Paulo declarou, por Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio 
Tietê (APAVRT), regiões urbanas e ou rurais dos municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi 
das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e 
Santana de Parnaíba, conforme disposto na Lei Estadual nº 5.598, de 06/02/87. 

A APAVRT, sob as coordenadas UTM 23:256011/7364432, 277332/7364708; 23:270196/7341897, 
356445/7342468 (Volume 3, Mapa 1), tem como principal objetivo proteger a várzea e planícies 
aluvionares do rio Tietê, com vistas ao controle das enchentes, considerando suas características 
geomorfológicas, hidrológicas e sua função ambiental. O argumento empregado foi o de que a 
várzea exerce função reguladora das cheias do rio, minimizando as enchentes nas regiões 
urbanizadas e rurais dos municípios por onde o rio se distribui. Essa várzea apresenta larguras 
variando entre 200 e 600 m, podendo atingir até 1.000 m em alguns pontos, e correspondem aos 
terrenos sujeitos às inundações anuais do rio, na época das chuvas. 
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A área total da APAVRT é de 7.400 ha e o seu limite abrange áreas dos municípios de São Paulo, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis, Osasco, 
Carapicuíba, Barueri e Santana do Parnaíba situados ao longo do rio Tietê (Figura 5). 

A APAVRT divide-se em dois trechos distintos: Trecho Leste, da Barragem da Penha, no Município 
de São Paulo até a Barragem Ponte Nova na divisa dos municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim; e 
o Trecho Oeste, do município de Osasco até a Barragem Edgard de Souza, no município de 
Santana de Parnaíba. No primeiro trecho o objetivo principal é o de garantir a função reguladora 
das cheias do rio, enquanto, no Trecho Oeste, o objetivo é o de manter as características do 
Parque Tamboré. 

 
Fonte: Fundação Florestal (2011). 

Figura 5 - Limites legais da APAVRT, sendo: Trecho Leste os municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, 

Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Guarulhos, e o Trecho Oeste os municípios de 

Osasco Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba. 

O trecho do Rio Tietê que corta a cidade de São Paulo, da Barragem da Penha até a divisa de São 
Paulo/Osasco, não está inserida nos limites da APAVRT. A fragmentação dos limites da APAVRT, 
em dois trechos, deu-se a partir dos estudos de diagnóstico da Emplasa, que constataram a 
ausência de áreas de planícies aluvionares devido à retificação do Rio Tietê, bem como a 
construção das marginais. 

Considerando a configuração longitudinal desta APA, situada ao longo do Rio Tietê, a análise da 
proporcionalidade territorial por município foi classificada, conforme Tabela 1, onde o município 
de Mogi das Cruzes equivale a 21,95% do total de área da APA, enquanto o município de Poá 
equivale a 0,85% do total de área da APA. Com estes dados foi possível analisar que, do ponto de 
vista da gestão territorial, a porção territorial de cada município para APA é um grande indicador e 
orientador das Políticas Públicas de Conservação, de modo que é possível garantir uma articulação 
junto ao poder público municipal de forma integrada. 
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Tabela 1. Área dos municípios abrangidos pela APAVRT. 

Municípios Área total 
(ha) 

APA inserida no município Município inserido na APA 

ha % ha % 

Salesópolis 42.357,23 0 0 0 0 

Biritiba Mirim  31.819,81 1.261,34 14,43 1.261,34 3,96 

Mogi das Cruzes  71.329,89 1.918,55 21,95 1.918,55 2,69 

Suzano 20.527,91 1.148,87 13,14 1.148,87 5,59 

Poá  1.748,33 74,25 0,85 74,25 4,24 

Itaquaquecetuba  8.259,42 848,75 9,71 848,75 10,27 

Guarulhos  31.784,68 710,57 8,13 710,57 2,23 

São Paulo  152.320,27 1.285,96 14,71 1.285,96 0,84 

Osasco  6.501,66 227,32 2,6 227,32 3,49 

Carapicuíba  3.401,41 107,18 1,23 107,18 3,15 

Barueri  6.623,25 681,57 7,79 681,57 10,29 

Santana de 
Parnaíba  

17.998,79 477,22 5,46 477,22 2,65 

No caso do município de Mogi das Cruzes, o fato deste município deter o maior percentual de 
território da APA, significa que quanto maior for a articulação com as políticas de desenvolvimento 
urbano/ambiental do município, maior será a probabilidade de se conservar o maior percentual de 
território de APA. Este indicativo torna o município tão responsável pela conservação da APAVRT, 
quanto o Órgão Gestor desta UC. Isto não significa que os demais municípios não sejam tão 
corresponsáveis quanto o que detém o maior percentual de território. 

Em 1998, o Decreto Estadual nº 42.837 (Anexo 1) regulamentou a Lei Estadual nº 5.598/87 (Anexo 
2), e estabeleceu o zoneamento ambiental, as diretrizes para uso dos recursos naturais da área, 
bem como o Conselho Gestor da APAVRT (Andrada & Artigiani, 2003, p. 21). Quanto ao 
zoneamento ambiental, as zonas estabelecidas foram: Zona de Cinturão Meândrico - ZCM, Zona 
de Vida Silvestre - ZVS e Zona de Uso Controlado - ZUC. 

Além disso, esse Decreto igualmente estabeleceu o Conselho Gestor da APA de caráter 
consultivo, e definiu como suas funções a de promover o gerenciamento participativo e integrado 
da APA, implantar as políticas e diretrizes nacionais, estaduais e municipais de proteção do meio 
ambiente e do SNUC e articular os agentes sociais para a gestão da APA. 

1.2.1 Conselho Gestor 

A gestão das UC, de modo geral, tem sido pouco estudada, a despeito de sua importância para seu 
adequado funcionamento e atuação. Evidenciou-se, que a complexidade e diversidade de interesses 
em torno do uso e ocupação do solo no campo e na cidade frente às normas restritivas da 
APAVRT, suscitam conflitos que só uma administração competente consegue conciliar. 

De um lado, há o imperativo, inerente à APA como UC de uso sustentável, de privilegiar a 
negociação, o convencimento e a mudança de conduta em face desses embates e tendências de 
desvio de comportamento. Para tanto, precisa dispor de espaço de interlocução e mecanismos 
para que esse processo de negociação se realize. Por outro, é preciso reconhecer que muitos 
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desses interesses são infensos à negociação, ao convencimento e não se retraem frente à 
possibilidade de transgredir a norma. 

Esta é uma tendência muito frequente na APA, onde persiste o entendimento equivocado de que 
se trata de uma área de proteção ambiental muito permissiva. Em ambos os casos, a precondição 
de viabilidade é um bom e confiável zoneamento ecológico-econômico, desde que incorporado 
num plano de manejo, discutido e aprovado pelos atores envolvidos. Frente ao desafio focalizado, 
cabe examinar como se coloca a moldura institucional de gestão da APAVRT, especialmente no 
que concerne ao Conselho Gestor.  

Segundo o art. 31 do Decreto Estadual nº 42.837/98, a administração da APAVRT é de 
competência da Secretaria do Meio Ambiente, conferida, atualmente, à Fundação para a 
Conservação e Produção Florestal - Fundação Florestal (FF), que integra a estrutura dessa 
Secretaria. Quanto ao apoio à essa administração, o Decreto destacou o dever de que os órgãos 
estaduais articulem suas ações para garantir o alcance dos objetivos da APA. Também determinou 
que órgãos e entidades da administração pública estadual em suas previsões orçamentárias incluam 
recursos financeiros para a execução de planos, programas e ações para a proteção do meio 
ambiente (Mello-Théry et al., 2011).  

Em atendimento à legislação sobre APA, foi criado o Colegiado - hoje Conselho Gestor da 
APAVRT. O Conselho é presidido pela FF, o órgão responsável pela administração da APA, em 
conformidade com a Lei do SNUC. Como espaço institucional - “participativo e integrado” -, seu 
objetivo é garantir a proteção dos “atributos ambientais e a manutenção dos recursos naturais 
existentes na área”. Para que este objetivo seja viabilizado, precisa-se de uma gestão eficaz dos 
interesses divergentes e conflitos sobre as normas reguladoras e diretrizes quanto ao uso e 
ocupação do solo e de seus recursos na área da APA. Para tanto, um conjunto de atribuições são 
conferidas a esse Conselho, alcançando o total de onze tipos, conforme incisos do art. 34. Ao 
focalizar-se este montante de atribuições, constata-se que as mesmas dão ao Conselho um perfil 
pró-ativo.  

Deste total, oito têm esta característica, incluindo: proposição de planos, programas, projetos e 
ações a órgãos públicos, ONG e iniciativa privada; acompanhamento desses planos, programas, 
projetos e ações; propostas de formas de cooperação entre órgãos públicos e a sociedade civil; 
promoção de articulação com os municípios; elaboração e aprovação do Relatório de Qualidade 
Ambiental da APA; fomento de uma fiscalização integrada; articulações para garantir 
reassentamento apropriado para populações a serem realocadas. 

As outras três são de caráter consultivo ou administrativo, a saber: aprovação de documentos e 
propostas apreciados pelas câmaras técnicas, manifestação em questões ambientais pertinentes à 
APA e elaboração e aprovação do orçamento interno. Este caráter predominantemente pró-ativo 
das atribuições desse Conselho Gestor lhe confere um estilo de gestão, em princípio, apropriado 
aos desafios enfrentados no complexo manejo praticado numa APA. 

Dada a referida estrutura gerencial e suas competências de gestão, a questão que se coloca é a de 
investigar se os instrumentos operacionais de que o Conselho Gestor dispõe lhe asseguram o 
alcance dos objetivos da APAVRT, ou seja, se proporcionam os elementos e subsídios para a 
tomada de decisões sobre a solução de problemas pontuais e a implementação de iniciativas 
estratégicas, suscetíveis de mediar conflitos inerentes à utilização de recursos naturais para o 
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atendimento das demandas socioeconômicas e ações de preservação ambiental. (Côrte, 1997, p. 
65). 

Na procura de respostas a este questionamento, Santana (2011) analisou quatro aspectos: a 
representatividade e força das categorias de representantes participantes do Conselho Gestor, em 
especial da sociedade civil e dos municípios; a defasagem e problemas do zoneamento de 1998; a 
falta de plano de manejo; e a ausência de normas e mecanismos propositivos para a promoção de 
usos sustentáveis dos recursos naturais na área da APAVRT, em conformidade com o zoneamento. 

1.2.1.1 Gestão Participativa do Território 

No caso específico das UC, a Gestão Participativa Integrada é efetivada por meio do Conselho 
Gestor, no qual todos os setores do território estão representados (Sociedade Civil e Poder 
Público). Na Figura 6 é representado de forma esquemática o sistema de gestão participativa do 
território da APAVRT, proposta pelo Órgão Gestor. 

 

 
Fonte: Lemes (2010). 

Figura 6 - Esquema da gestão participativa. 

 

Com a gestão efetiva do Conselho Gestor é possível compartilhar as responsabilidades inerentes à 
gestão do território, de modo a consensualizar as tomadas de decisão visando a sustentabilidade 
dos recursos naturais da UC. 

Para se garantir essa gestão compartilhada, é preciso inicialmente conhecer o território e suas 
problemáticas, planejar as diretrizes e ações, estabelecer estratégias para a gestão do território e 
implementar os programas e ações propostas. A execução é realizada pelo Órgão Gestor e pelo 
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Conselho Gestor da APA. O Regimento Interno do Conselho Gestor da APAVRT é apresentado 
no Anexo 3. 

1.2.1.2  Estrutura do Conselho Gestor da APAVRT 

Em virtude da categoria de manejo implementado numa APA, o nível de desempenho do Conselho 
Gestor depende substancialmente da qualidade da representação dos municípios e da sociedade 
civil: tanto os primeiros como esta são os que têm seus interesses afetados pelas restrições que 
essa UC lhes impõe. Não se conta com dados para avaliar a qualidade dos diversos participantes. 
Mas uma consideração mais atenta sobre quem está participando do Conselho revela indícios de 
que há deficiências nessa representação.  

Em primeiro lugar, o governo do Estado parece super-representado, contando com uma 
representação igual a dos municípios: seis titulares. Isto acarreta que a representação dos doze 
municípios com áreas na APA seja composta de seis titulares e seis suplentes. Ora, a participação 
dos municípios é de crucial importância para a gestão da APA. 

Estes, de acordo com a Constituição Federal (CF), dispõem da competência constitucional, tanto 
de conduzir a política urbana, quanto de “legislar sobre assuntos de interesse local” (art.30, I), bem 
como de “promover no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (CF, respectivamente, art. 30,I e 
30,VIII). 

Devido a essa competência, os municípios podem criar muitos empecilhos à gestão da APA, mas 
também podem tornar-se parceiros na consecução dos objetivos desta UC. Sua participação efetiva 
no Conselho Gestor constitui uma forma de estabelecer uma cooperação profícua. Outro ator 
relevante para a eficácia desse instrumento de gestão da APA é o setor produtivo. 

No caso do Conselho Gestor, a participação empresarial na representação da sociedade civil 
parece subestimada: apenas dois representantes num total de 13. Mesmo sem se saber a qualidade 
de representação dos demais integrantes da sociedade civil, os aspectos examinados são suficientes 
para se reavaliar a atual composição do Conselho Gestor da APAVRT, tendo em vista o 
fortalecimento do processo de negociação. 

A Figura 7 apresenta, de forma sintetizada, a estruturação e principais atribuições do Conselho 
Gestor de APA. 
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Fonte: Lemes (2011). 

Figura 7 - Estruturação do Conselho Gestor da APAVRT. 

O Conselho Gestor da APAVRT está em funcionamento desde 1998. Neste primeiro período, a 
Plenária era presidida pela Sociedade Civil, que após a implementação do SNUC em 2008 passou a 
ser presidido pelo representante do órgão gestor da UC - FF. 

O Decreto Estadual nº 48.149/02, estabelece as regras de funcionamento, as principais atribuições, 
competências, estrutura e composição dos Conselhos Gestores de APA. A composição do 
Conselho Gestor é formada a partir da Portaria da FF nº 49/10, no qual define as regras para a 
eleição dos representantes da Sociedade Civil. 

A Portaria da FF nº 49/10 e Portaria da FF nº 88/12, que dispõe sobre a composição e vigência do 
Conselho Gestor são apresentadas nos Anexos 4 e 5, respectivamente. 

Os representantes do Governo Estadual são indicados pelo Órgão Gestor, no qual cada instituição 
define o seu representante. No caso dos representantes do Governo Municipal, os doze municípios 
abrangidos pela APA, são indicados pelos respectivos prefeitos. Para a definição de titularidade e 
suplência das prefeituras envolvidas, o órgão gestor organiza uma reunião de eleição municipal no 
qual é definido o município titular e o município suplente. 

No caso da Sociedade Civil, o órgão gestor publica uma Portaria de cadastramento e eleição dos 
membros da sociedade civil. No âmbito do Conselho Gestor, em vigência, é organizada uma 
comissão de eleição que receberá e habilitará os documentos de cadastro. Após a definição das 
instituições habilitadas, o órgão gestor organiza a reunião de eleição da sociedade civil. Ao fim, é 
publicado pelo órgão gestor uma Portaria de Composição do Conselho Gestor, contendo os 
membros e representantes, biênio de vigência da gestão, presidência e secretaria executiva. 

Entre as atribuições dos Conselhos consta a de acompanhar a elaboração, implementação e revisão 
do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental, garantindo seu caráter participativo, 
atendendo assim o que dispõe a Lei Federal n° 9.985/00 que estabeleceu o SNUC. 
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A Resolução SMA n°07 de 2004 definiu a Constituição do Conselho Gestor composto por 
representantes dos Municípios abrangidos pela APA, por órgãos e entidades da administração 
estadual e por representantes da sociedade civil.  

Segundo o SNUC, todas as UC devem possuir um plano de manejo que defina as diretrizes e 
normas para o uso e ocupação da terra, bem como os programas e planos a serem implantados 
para a efetiva preservação e proteção dos recursos naturais. 

Com vista a estabelecer as diretrizes para a gestão da APA, a Secretaria do Meio Ambiente (SMA) 
iniciou em 2006, um trabalho de zoneamento, fundamentado no roteiro orientador para a 
elaboração de planos de manejos das APA paulistas, elaborado pela SMA/Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental (CPLEA). (São Paulo, 2006). 

Foi criado um grupo de trabalho, discutidas propostas, coletados dados, elaboradas oficinas de 
planejamento e apresentada uma proposta de novo zoneamento para a APAVRT, assim definida: 
zona de proteção máxima, zona de ocupação diversificada, zona de ocupação consolidada, zona de 
conservação das várzeas e área estratégica de recuperação. 

O zoneamento proposto não foi executado e em 2010 a SMA, através da FF, iniciou as discussões 
para a elaboração de um completo plano de manejo para a APAVRT. 

Ainda em 2010, pela Resolução SMA nº 13 de 25/02/10, a área da APAVRT foi ampliada. O 
documento estabeleceu uma faixa envoltória de proteção do entorno do Trecho Leste da APA e a 
área protegida passou a ser de 12.300 ha, ampliando em 71% a área da APA que era de 7.200 ha. 
Além disso, a Resolução SMA nº 13 definiu procedimentos para o licenciamento ambiental de obras 
na área de influência do Rio Tietê, tornando mais rigorosos os critérios ambientais para a 
implantação de empreendimentos na região (São Paulo, 2011).  

Ainda segundo a Resolução SMA nº 13, quaisquer intervenções na várzea do Rio Tietê que 
impliquem em supressão de vegetação nativa em estágio médio ou avançado de sucessão, 
movimentação de terra em volume igual ou maior que 100 m³, bem como a impermeabilização de 
áreas com extensão igual ou superior a 1.000 m², necessitam de licenciamento ambiental e deverá 
ser precedida de anuência prévia do DAEE. 

No entanto, a Resolução SMA nº 122, de 23/12/10 suspendeu a Resolução referida até que sejam 
concluídos os estudos em andamento por parte do DAEE, que definirá o perímetro da região de 
influência do Rio Tietê (São Paulo, 2011). 

Tais dispositivos são indicativos de conflitos de gestão na referida área. Em janeiro de 2011 foi 
aprovado o Termo de Referência (TdR) para a execução do presente Plano de Manejo, que visa a 
condicionar o uso e ocupação do solo na região da várzea. 

Todos os produtos formais gerados durante o processo de elaboração do Plano de Manejo da 
APAVRT (Relatórios Técnicos e Estudos Específicos) constam do Processo FF 552/2010 e estão 
disponíveis para consulta. Eles também constam das Referências Bibliográficas do Plano de Manejo. 

 

 

 

 



52 INTRODUÇÃO | PLANO DE MANEJO APA VÁRZEA DO RIO TIETÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 



C
ap

ít
ul

o 
2

Metodologia



54 METODOLOGIA | PLANO DE MANEJO APA VÁRZEA DO RIO TIETÊ 

 



PLANO DE MANEJO APA VÁRZEA DO RIO TIETÊ | METODOLOGIA  55 

 

2. Metodologia 

2.1 Introdução 

Em dezembro de 2010, o órgão gestor da APAVRT – Fundação Florestal - contratou a Universidade de 
São Paulo (USP), por meio da Fundação Universidade de São Paulo (FUSP), para a elaboração do Plano 
de Manejo da APAVRT (Contrato n° 7102.0000344.10.2). Os órgãos da USP envolvidos diretamente 
com os trabalhos foram a Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), a Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). 

O recurso financeiro para a execução dos serviços do Plano de Manejo originou-se de um Termo de 
Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) para o empreendimento denominado Plano 
Diretor de Dutos realizado pela Transportadora Associada de Gás S/A – TAG/Petrobrás (Processo 
SMA n° 13.853/06).  

O Plano de Manejo da APAVRT foi elaborado a partir da metodologia estabelecida pela Fundação 
Florestal ao longo de quase uma década de trabalhos com Planos de Manejo de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral. Esta metodologia foi adaptada para o contexto das Unidades de Uso 
Sustentável e conjugada com a experiência do ICMBio, resultando no Termo de Referência que 
orientou a contratação dos serviços da USP.  

O escopo do Plano de Manejo inclui a revisão do zoneamento ambiental atual da APA, a consolidação, 
discussão e o georreferenciamento de seus limites, bem como a elaboração do Sistema de Gestão da 
APA. 

O Termo de Referência, o contrato entre Fundação Florestal e FUSP, bem como todos os outros 
documentos oficiais relativos à elaboração do Plano de Manejo da APAVRT estão arquivados no 
Processo FF no 552/10 e disponíveis para consulta. 

 

2.2 Princípios e Diretrizes Metodológicas 

Os Planos de Manejo constituem o principal instrumento de planejamento e gestão das UC, definindo o 
zoneamento da área abrangida e estabelecendo as diretrizes e normas de uso e ocupação do solo, a 
partir da realização de análises e diagnósticos dos elementos do meio físico, biótico e social, atendendo 
às requisições legais do SNUC (Lei Federal nº 9.985/00), e seu instrumento regulamentador, o Decreto 
Federal no 4.340/02. Isso se dá através de um processo de planejamento integrado, flexível e 
participativo, envolvendo os diversos segmentos da sociedade. 

Busca-se, com isso, promover a adequação e o disciplinamento das atividades econômicas, 
considerando: 

§ As características ambientais da UC;  

§ O fomento de atividades de desenvolvimento sustentável; 

§ O reconhecimento e valorização da diversidade socioambiental e cultural da população residente; 
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§ A identificação de remanescentes ou áreas de interesse para a conservação e recuperação da 
biodiversidade; 

§ A proteção dos atributos específicos que motivaram a criação da UC; 

§ A melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. 

Pelas especificidades que a categoria de UC de Uso Sustentável abarca, o Plano de Manejo das 
APAVRT foi conduzido como um amplo processo de articulação de propostas advindas dos diferentes 
agentes sociais que interagem em seu território, com vistas a garantir a adequação dos meios de 
exploração dos recursos naturais, econômicos e socioculturais às especificidades do meio ambiente, 
com base em princípios e diretrizes previamente acordados. 

O trabalho foi desenvolvido de forma integrada entre a equipe técnica contratada (coordenada pela 
USP) e o Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA), garantindo assim, o alinhamento institucional e 
uma efetividade maior na futura implantação das ações, pela proximidade de quem elabora o Plano de 
Manejo. 

A FF propôs, como metodologia de desenvolvimento dos trabalhos, uma estruturação por módulos 
(Figura 8) e uma abordagem participativa. 

 

 

Figura 8 - Estruturação por módulos do Plano de Manejo da APAVRT. 
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Os seguintes aspectos foram considerados na estruturação por módulos: 

§ Os temas Meio Físico, Meio Biótico e Meio Antrópico compuseram o Diagnóstico Socioambiental 
da APAVRT que forneceu subsídios para a proposição do zoneamento e das diretrizes e linhas de 
ação para a sua gestão; 

§ Os estudos foram sustentados sobre bases técnico-científicas a partir da geração de dados 
primários, além de levantamentos, sistematizações e análises de dados secundários relativos ao 
território da APAVRT, somados às contribuições do órgão gestor e das lideranças locais, quando 
da participação em reuniões e oficinas; 

§ Os produtos resultantes dos módulos foram consistentes com o mapeamento da fragilidade dos 
compartimentos de terreno, das áreas remanescentes de vegetação e dos usos e ocupação do solo, 
atualizando os dados por meio das checagens de campo. Foi a partir do conhecimento da 
geomorfopedologia, da distribuição da vegetação e da dinâmica socioeconômica que se discutiu as 
tendências gerais da APAVRT e que se deu a tomada de decisão para o novo zoneamento da 
mesma; 

§ Os dados e informações relativos aos módulos e submódulos dos meios físico, biótico e social, e 
sobre zoneamento, foram espacializados em bases cartográficas para uma melhor visualização e 
cruzamento de informações, e possíveis conflitos; 

§ Os resultados obtidos subsidiaram as tomadas de decisões sobre aspectos diversos de gestão e 
resolução de conflitos existentes ou potenciais. 

 

2.3 Equipes de Elaboração do Plano de Manejo 

O Plano de Manejo da APAVRT contou com três grandes equipes em seu processo de elaboração, que 
contribuíram de diferentes formas (Figura 9): 

§ Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA); 

§ Equipe e Coordenação Técnica Executiva; 

§ Sociedade/comunidade residente no território: Planejamento Participativo. 
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Figura 9. Enfoque da contribuição dos atores no planejamento e elaboração do PM. 

 

2.3.1 Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA) 

O acompanhamento, a coordenação e a supervisão dos trabalhos foram conduzidos pelo GTA, 
constituído pelo Gestor da APAVRT, representando a Fundação Florestal, pela USP, através do 
Coordenador Técnico Executivo, por representantes do Conselho Gestor e pelo empreendedor 
responsável pela compensação ambiental. 

Ao GTA competia fazer a interlocução entre todos os envolvidos na elaboração dos trabalhos e criar 
mecanismos que garantissem a articulação interinstitucional, a participação dos funcionários da UC, do 
Conselho Gestor e demais interlocutores envolvidos. 

O GTA orientou a equipe de consultores e profissionais envolvidos a compreenderem as reais 
necessidades da APAVRT e os obstáculos e ameaças presentes em sua gestão. Também se 
responsabilizou pela análise, revisão e síntese dos relatórios temáticos escritos pela equipe de 
consultores e profissionais, sedimentando a elaboração de propostas e estratégias voltadas a suprir as 
necessidades concretas e prioritárias da APA. 

Foram realizadas diversas reuniões com os membros do GTA, com vistas a preparar a programação de 
reuniões técnicas com pesquisadores e consultores, oficinas com a comunidade, consolidar o 
Zoneamento e o Sistema de Gestão, dentre outros assuntos institucionais e estratégicos para o 
encaminhamento da elaboração do Plano de Manejo. Algumas reuniões contaram com a presença dos 
facilitadores das oficinas, bem como outros técnicos da Fundação Florestal para a discussão de 
questões técnicas e posicionamentos institucionais. 
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2.3.2 Equipe e Coordenação Técnica Executiva 

Os levantamentos, a sistematização dos dados e proposição de estratégias foram realizados por uma 
equipe de consultores e profissionais, prioritariamente da USP, coordenada por um ou mais 
profissionais desta mesma instituição. Os temas trabalhados por consultores foram, basicamente: clima, 
recursos hídricos, geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, flora, mastofauna, avifauna, 
herpetofauna, ictiofauna, ocupação antrópica, socioeconomia, vetores de pressão, patrimônio histórico-
cultural, planejamento participativo e geoprocessamento.  

O papel de cada especialista foi o de se debruçar sobre um determinado tema contemplado no Plano 
de Manejo, diagnosticar e analisar a situação da APA em relação a esse tema, integrá-lo com outros 
temas e propor estratégias e diretrizes, sempre tendo como pano de fundo o uso sustentável do 
território com vistas à conservação, recuperação, reordenamento e requalificação e desenvolvimento 
socioambiental de maneira integrada. Os textos finais, que resultaram nos capítulos que compõe este 
Plano de Manejo foram editados a partir dos trabalhos dos consultores e profissionais e revisados pela 
Coordenação Técnica Executiva.  

2.4 Planejamento Participativo 

O planejamento participativo é um pressuposto fundamental na elaboração do Plano de Manejo de 
qualquer unidade de conservação. No caso das APA ele está assegurado pelo SNUC por meio do 
Parágrafo 2o do Artigo 27: 

Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas 

de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas 

Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da 

população residente. 

Conforme mencionado anteriormente o caráter uso sustentável da categoria de manejo da APA 
pressupõe que seu planejamento e gestão sejam fortemente articulados com os atores presentes em 
seu território, sob pena de não acontecer. Para a Fundação Florestal, enquanto órgão gestor, o 
pressuposto básico do Plano de Manejo da APAVRT é a construção de acordos e pactos entre os 
diversos setores e a posterior implantação e manutenção destes acordos e pactos. Por isso o 
planejamento participativo é de importância ímpar e como tal foi tratado durante o processo de 
elaboração do presente documento. 

Desta forma optou-se por tratar deste tema em um capítulo específico – Capítulo de Participação 
Social – onde estão detalhadas as estratégias, ferramentas e mobilizações utilizadas ao longo de todo o 
processo de elaboração da APAVRT. 

Ressalta-se ainda que, devido à relevância do tema, buscou-se maximizar o conhecimento e as 
informações sobre os atores presentes no território da APA por meio da elaboração de uma Matriz 
Social, cuja metodologia está descrita no 2.5.3.3 deste capítulo e os resultados apresentados no 3.3.3 
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do Capítulo Diagnóstico Socioambiental. A Matriz Social identificou o perfil das entidades da sociedade 
civil, órgãos, empresas, autarquias e fundações públicas atuantes na APA e faz uma análise dos 
diferentes graus e níveis de interação e envolvimento com o território da APA entre tais atores sociais. 
Esta Matriz subsidiou toda a estratégia adotada no planejamento participativo do Plano de Manejo, 
cujos detalhes estão descritos no Capítulo Participação Social. 

 

2.5 Diagnóstico Socioambiental 

2.5.1 Meio Físico 

2.5.1.1 Clima 

Os métodos empregados no estudo das variáveis atmosféricas serão apresentados, detalhadamente, 
distinguindo entre avaliação das precipitações e da temperatura do ar. 

Para compreender os padrões meteorológicos de grande escala que influenciam a precipitação na 
APAVRT é necessária uma análise da precipitação numa grande área, no caso, na América do Sul. Para 
isso, foram utilizados os dados de precipitação do Climate Prediction Center (CPC, 2011) no período de 
1979 a 2010. Estes dados possuem resolução espacial de 0,5 graus de latitude e longitude (isto é, 
aproximadamente 50 km) e temporal de 24 horas. 

Embora o conjunto de dados do CPC tenha uma boa resolução espacial para algumas aplicações, este 
não é capaz de representar as características climáticas da APAVRT, pois tal região possui cerca de 17 
km de extensão no Trecho Oeste e 71,4 km no Trecho Leste. Isto indica que no máximo dois pontos 
de grade dos dados do CPC representariam a APAVRT, o que não é suficiente para um estudo regional 
da precipitação. 

Para um estudo mais focado na região da APAVRT foram selecionados todos os postos pluviométricos 
da base de dados da Agência Nacional de Águas (ANA) (Hidroweb, 2011), presentes na região limitada 
pelas latitudes 23,75ºS e 23,25ºS e pelas longitudes 47,1ºW e 45,7ºW. A base de dados da ANA 
concentra informações de diversas fontes, inclusive do Departamento de Águas e Energia Elétrica do 
Estado de São Paulo (DAEE) (DAEE, 2011). 

Uma busca de dados também foi realizada na base do Centro Integrado de Informações 
Agrometeorológicas do Estado de São Paulo (CIIAGRO) (CIIAGRO, 2011). Porém, nessa base de 
dados, apenas um posto pluviométrico (São Sebastião - Barra do Una), com uma série de dados muito 
curta e recente (2010 - 2011), encontrava-se dentro da área de estudo. Desta forma, ela não foi 
incluída no estudo. Além das séries temporais obtidas da ANA, também foi utilizada a série de 
precipitação da estação meteorológica localizada no Parque da Água Funda em São Paulo e pertencente 
ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo 
(IAG-USP, 2011). 

Na base de dados da ANA foram identificados 50 postos pluviométricos dentro da área de estudo com 
um período comum de dados entre 1976 a 2000 (período que foi utilizado na determinação das 
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climatologias de chuva). É importante mencionar que os registros de precipitação da ANA se 
estendem, no máximo, até 2007, pois a maioria dos postos pluviométricos da região em estudo foi 
desativada. 

Uma vez selecionados os postos pluviométricos (50 postos da base de dados da ANA e 1 posto do 
IAG) e o período de estudo (1976 a 2000), a etapa prévia de determinação das climatologias consistiu 
no controle de qualidade dos dados, que visava identificar valores errôneos e valores faltantes. Valores 
errôneos são aqueles que uma variável não pode assumir, como por exemplo, precipitação diária com 
valor negativo ou superior a 150 mm na região em estudo. O limiar máximo de precipitação depende, 
em muito, da região em questão. Por exemplo, para uma região desértica seria utilizado um limiar 
muito inferior a 150 mm. O limiar de precipitação para a APAVRT foi definido com base na experiência 
em análise de séries temporais da região sudeste do Brasil pelos autores deste trabalho. 

Com relação aos valores errôneos, somente um posto pluviométrico da ANA apresentou precipitação 
diária superior a 150 mm e tal valor foi excluído da série temporal. Todas as séries temporais da ANA 
possuíam dados faltantes. Embora existam técnicas de preenchimento de falhas para dados de 
precipitação, elas criam valores não realísticos. Sendo assim, não se realizou nenhum preenchimento de 
falhas nas séries temporais. 

A falta de um único dado diário de precipitação já inviabilizaria a determinação do total mensal e, por 
consequência, do total anual. Os postos pluviométricos que apresentaram dados mensais faltantes e 
que não permitiram a determinação do total anual de precipitação em onze ou mais anos da série 
temporal foram excluídos do estudo. 

Portanto, para o estudo climatológico foram utilizados 36 postos (Anexo 8). Mesmo com 15 postos 
pluviométricos eliminados, observou-se a falta de dados em alguns meses. Desta forma, para 
determinar a climatologia de precipitação de cada posto pluviométrico, considerou-se que caso em 
determinado mês não houvesse registro de algum valor diário de precipitação, não era atribuído um 
valor total para aquele mês. 

Entretanto, como o período de estudo possui 25 anos (um período próximo ao de 30 anos que é 
recomendado pela Organização Meteorológica Mundial para a determinação de climatologias - WMO, 
1983), a média climatológica de cada mês (isto é, a média climatológica de janeiro, fevereiro, etc.) foi 
realizada considerando apenas os meses que não possuíam falhas. 

Já a média anual climatológica foi obtida através do somatório das médias mensais climatológicas, 
enquanto que as climatologias sazonais foram obtidas fazendo o somatório dos meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro para o verão, março, abril e maio para o outono, junho, julho e agosto para o 
inverno e setembro, outubro e novembro para a primavera. 

Uma vez obtidos os valores climatológicos sazonais e anuais para cada posto pluviométrico, os mesmos 
foram interpolados com o método do Inverso do Quadrado da Distância - IQD para elaboração de 
mapas. Através destes mapas é possível avaliar a distribuição espacial e temporal de precipitação na 
APAVRT. 
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Como as séries temporais de precipitação só possuem 25 anos, elas não são extensas o suficiente para 
uma análise de tendência. Além disso, a presença de dados faltantes dificulta a utilização de métodos 
matemáticos para a detecção de tendências nas mesmas. Por outro lado, a presença de dados faltantes, 
não inviabiliza o estudo de eventos extremos. 

De acordo com Xavier et al. (2002), eventos extremos referem-se à ocorrência de valores muito 
pequenos ou muito grandes de uma variável meteorológica, hidrológica e, dessa forma, são 
caracterizados por terem uma baixa probabilidade de ocorrência dentro de uma distribuição de 
valores. Em geral, os eventos extremos de chuva causam grandes problemas para a sociedade 
(inundações, proliferação de doenças etc.). Para a identificação dos mesmos Weykamp (2006) 
apresentou uma síntese de diferentes metodologias, inclusive a da técnica dos percentis que foi 
empregada nesse estudo para a identificação de chuvas diárias intensas. 

Os percentis dividem o conjunto dos dados ordenados em 100 partes iguais. De acordo com Xavier et 
al. (2002), o procedimento para identificar os percentis é: 

§ Dispor os dados em ordem crescente (é importante excluir os dados diários com ausência de 
precipitação);  

§ Colocar um número de ordem para cada valor (i = 1, ..., i = N);  

§ Para cada valor determinar a ordem quantílica: Pi = i/(N+1), onde N é o número de elementos da 
série. 

Para um percentil de 95% basta encontrar o Pi que corresponda a 0,95. Com essa informação também 
é possível obter o valor de chuva que corresponde a tal percentil (pois o valor de chuva estará na 
mesma posição da referida ordem quantílica na série temporal). Xavier et al. (2002) também ressaltam 
que eventos extremos úmidos podem ser identificados com percentis de 95%. 

Para a série temporal com frequência diária de cada posto pluviométrico, identificou-se a chuva 
associada aos percentis de 95% e 99%. Esse último é o que representa os valores mais extremos de 
uma série temporal de precipitação. É importante destacar que o procedimento dos percentis permite 
identificar o valor de chuva diária que é considerado extremo e a frequência de ocorrência desses 
extremos. Novamente ressalta-se que as séries temporais não possuem tamanho apropriado para uma 
análise de tendência de ocorrência de eventos extremos. 

Para a obtenção de dados de temperatura do ar na superfície na área de estudo (23,75ºS a 23,25ºS e 
47,1ºW a 45,7ºW) foi realizada uma busca nas bases de dados da Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental1 (Cetesb, 2011) e de estações meteorológicas de aeroportos (dados chamados 
METAR). Nenhuma busca foi feita na base do IAC, pois já havia sido verificado que há somente uma 
estação na área de estudo e com um curto período de dados. 

A Cetesb possui oito estações meteorológicas na área em estudo, mas a maioria das estações 
apresenta muitos dados faltantes (Anexo 9). Assim, apenas três estações foram selecionadas. Da base 
de dados de METAR, utilizaram-se as séries temporais do aeroporto de Guarulhos e de Congonhas. 

                                            
1 http://java.cetesb.sp.gov.br/qualar/exportaDados.do?method=filtrarEstacoes> Acesso em: 12 fev. 2011. 
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Além dessas, foram utilizadas as séries de temperatura do ar do IAG: a da estação meteorológica 
localizada no Parque da Água Funda e a localizada na Cidade Universitária, Zona Oeste de São Paulo 
(Anexo 9). 

Dado ao fato do número de séries temporais da temperatura do ar ser bem inferior ao obtido para a 
precipitação e sendo essas séries concentradas na cidade de São Paulo, não foi possível elaborar mapas 
sazonais e anual de temperatura na APAVRT. Apenas foi calculada a temperatura média sazonal e anual 
sobre a cidade de São Paulo com base nas séries obtidas. 

O curto período das séries temporais (oito anos), também não permitiu um estudo de tendência das 
temperaturas. Já a falta de uma densa rede de estações meteorológicas (para representação espacial), 
inviabilizou o estudo de ilha de calor ao longo da APAVRT e arredores. Informações sobre tendências 
de temperatura do ar e ilha de calor foram baseadas em estudos já publicados. Por exemplo, no caso 
da ilha de calor sobre a RMSP, foram utilizadas as imagens do satélite LANDSAT-7, extraídas de Tarifa 
& Armani (2000), referentes aos dias 03/09/99 e 30/04/00 às 10:00 h da manhã. 

De acordo com os autores, foi utilizado o canal termal 6 que seria uma composição das bandas 3, 4, e 
5 para um destaque da vegetação e contraste com as áreas urbanizadas, uma outra composição com as 
bandas 3, 4 e 2 para um realce das áreas verdes, e o canal 8 (pancromático) para visualização das áreas 
verticalizadas. 

Dessa forma, os valores encontrados devem ser considerados como uma aproximação genérica da 
distribuição térmica referente à emissividade da superfície do solo, e não propriamente da temperatura 
do ar. 

2.5.1.2 Recursos Hídricos 

Para os estudos voltados à funcionalidade dos sistemas hidrogeomorfológicos, as pesquisas basearam-se 
em dados secundários e na produção de dados primários.  

Foram efetuados levantamentos bibliográficos sobre o tema (geomorfologia fluvial) de estudos já 
realizados na região, em diversas bases de dados (Dedalus/USP; Acervus/ Unicamp; Athena/UNESP; 
Scielo/FAPESP; Saberes/UFSCar; dentre outros).  

Informações mais específicas tais como dados sobre ocorrência de episódios extremos (inundação e 
estiagem), dados de postos fluviométricos e fluviográficos e estudos hidrológicos foram obtidos em 
órgãos públicos (SMA, Cetesb, DAEE, FCTH, ANA, INPE e outros), instituições de ensino/pesquisa e 
prefeituras de municípios pertencentes à APA. Além disso, foram consultados o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, o Plano de Bacia do Alto Tietê, o Relatório Zero da Bacia do Alto Tietê e o 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Alto Tietê.  

A produção de dados primários foi conduzida a partir de metodologia desenvolvida por Rodrigues 
(1999, 2004, 2005, 2010), para avaliações paramétricas das mudanças em sistemas físicos, decorrentes 
da ação antrópica, principalmente relativa à urbanização.  

Por tratar-se de UC inserida na RMSP, foi necessário conduzir os estudos a partir da abordagem 
antropogeomorfológica, considerando, portanto, que as tendências hidrodinâmicas atuais sejam 
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avaliadas a partir das tendências originais, acrescidas das intervenções antrópicas recentes (escala dos 
cem anos).   

De acordo com Rodrigues (1999, 2004), as atividades humanas promovem mudanças nos atributos das 
formas (relevo), nas propriedades e posicionamento dos materiais superficiais (formações superficiais e 
solos) e nas taxas, balanços, magnitude, frequência e localização de processos superficiais (cheias, 
inundações, elevação de NA, dentre outros). 

Essa metodologia propõe que os estudos sejam conduzidos a partir de análises retrospectivas 
cartográficas e hidromorfológicas, voltadas às condições originais de sistemas e subsistemas - suas 
condições pré-urbanas - e às condições representativas de diversos momentos do processo histórico 
de expansão urbana. Tem o objetivo de reconhecer e dimensionar, a partir de indicadores, diversos 
graus de derivação antrópica dos sistemas e subsistemas estudados, para instrumentalizar ações e 
políticas de intervenção territorial. (Rodrigues, 2005). Possibilita também apontar tendências espaciais a 
processos dentro das funcionalidades da paisagem que as ações de planejamento territorial objetivam 
preservar ou evitar. 

Neste caso, a questão da vulnerabilidade espacial às inundações também foi tratada a partir desta 
metodologia, que não exclui os indicadores históricos, tais como NA, Magnitude de Vazões, dentre 
outras variáveis hidrológicas. 

Para atendimento desta metodologia foram elaborados os seguintes produtos cartográficos:  

§ Mapa Hidrográfico (1:25.000), com delimitação das sub-bacias/microbacias, seu nível hierárquico, 
bem como a classificação hierárquica da rede fluvial; 

§ Mapa da Morfologia Fluvial Original da APAVRT (1:25.000), elaborado a partir de análise e 
interpretação de fotografias aéreas e documentação cartográfica; 

§ Mapa de Níveis de Perturbação Morfológica (1:25.000), elaborado a partir de identificação e análise 
das Unidades Morfológicas Complexas; 

§ Mapa de Vulnerabilidade à Inundação (1:25.000) obtido a partir da correlação entre o uso atual do 
solo, topografia atual e as morfologias fluviais originais. 

Os mapeamentos foram, ainda, subsidiados por dados e informações obtidos em campo e produzidos 
ou sistematizados pelo submódulo Geomorfologia, Geologia e Pedologia. 

Os estudos necessários à caracterização da qualidade, disponibilidade e usos dos recursos hídricos 
basearam-se, prioritariamente, em dados secundários disponíveis em estudos técnico-científicos. Nesse 
sentido foi efetuada ampla pesquisa bibliográfica de estudos já realizados na região sobre recursos 
hídricos, em diversas bases de dados.  

Informações mais específicas tais como dados sobre usos e outorgas, pontos de captação de água para 
abastecimento público, lançamento de efluentes industriais e domésticos, barramentos, situação 
sanitária (coleta e disposição de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgotos), dados sobre 
qualidade das águas, vazões e impactos, dentre outros, foram obtidos em órgãos públicos (SMA, 
Cetesb, DAEE, FCTH, ANA e outros), instituições de ensino/pesquisa e prefeituras de municípios com 
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terrenos na APA. Além disso, foram consultados o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o Plano de 
Bacia do Alto Tietê, o Relatório Zero da Bacia do Alto Tietê e o Relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo.  

Além da análise e sistematização de dados secundários, os estudos foram ainda subsidiados por 
trabalhos de campo, interpretação e análises espaciais a partir de fotografias aéreas e imagens de 
satélite e mapas de uso e ocupação do solo.  

As informações sobre qualidade de águas superficiais e usos foram sistematizadas no Mapa de 
Qualidade de Águas, (1:25.000) que apresenta as subdivisões relativas às Regiões Hidrográficas da Bacia 
do Alto Tietê, o enquadramento dos corpos d’água, postos de monitoramento de qualidade de águas 
da Cetesb, com gráficos evolutivos dos Índices de Qualidade de Água (IVA, IQA, IET e IAP) referentes 
ao período de 2002 a 2009, pontos de outorgas de captação e lançamentos de efluentes, além de 
postos fluviométricos e pluviométricos. 

A elaboração do Mapa Hidrográfico apoiou-se em informações obtidas nos shapes “Recursos Hídricos”, 
produzidos por FUSP (2009). Entretanto, a sistematização dos dados bem como a delimitação das sub-
bacias foi efetuada pela equipe do submódulo Recursos Hídricos.  

Para um melhor entendimento do conjunto hidrográfico, adotou-se o buffer de 1km a partir dos limites 
da APAVRT. 

A hierarquização da rede fluvial e das sub-bacias apoiou-se em Strahler (1952). Definir a hierarquia da 
rede fluvial, segundo Christofoletti (1981), consiste no processo de se estabelecer a classificação de 
determinado curso d’água (ou da área drenada que lhe pertence) no conjunto total da bacia 
hidrográfica na qual se encontra. Ainda segundo o autor, isso é realizado com a função de facilitar e 
tornar mais objetivos os estudos morfométricos (análise linear, areal e hipsométrica) sobre as bacias 
hidrográficas.  

De acordo com Strahler (1952), a identificação se inicia com os rios de primeira ordem, que são 
aqueles que não recebem nenhum afluente. A partir da confluência de dois rios de primeira ordem, 
forma-se um segmento de segunda ordem. A confluência de dois rios de segunda ordem define um rio 
de terceira ordem e assim por diante. Quando dois rios de ordens diferentes juntam-se, prevalece a 
maior ordem.  

Para o Mapa da Morfologia Fluvial Original, adotou-se a escala de 1:25.000 que, além de enquadrar-se 
no objetivo do estudo, foi compatível com o material cartográfico e aerofotográfico existente e 
consultado. 

Foram utilizadas as bases cartográficas fornecidas pela Fundação Florestal, englobando um mapeamento 
digital, georreferenciado e tratado2 em extensão shape (.shp) de toda RMSP e Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê na escala de 1:25.000 (Emplasa, 2002), e cartas topográficas digitais e georreferenciadas, 
porém, não tratadas em extensão CAD (.dgn) na escala de 1:10.000 (Emplasa, 1972,1974, 1980, 1981), 
conforme apresentado no Anexo 11. 

                                            
2 Consideramos como mapeamentos digitais tratados aqueles com arquivos separados por temas como, por exemplo, curvas de nível, 
hidrografia e sistema viário, com os atributos de cada tema especificado, como por exemplo, valor de cota e toponímia. 
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A fotointerpretação foi realizada com estereoscópios de bolso e de espelho sobre as aerofotos. As 
aerofotos utilizadas referem-se ao levantamento do aerofotográfico do Estado de São Paulo de 1962 na 
escala de 1:25.000, executado por Aerofoto Natividade S/A sob contrato com o Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC) e que atualmente compõem o Acervo de Fotografias Aéreas (AFA), do 
Departamento de Geografia da USP (Anexos 11 - mencionado anteriormente -  e 12). 

O reconhecimento da morfologia fluvial original foi baseado em proposições cartográficas gerais de 
Savigear (1965), Tricart (1965), Coutard et al. (1978), Coltrinari (1982), Dackombe & Gardiner (1983) 
e Hart (1986), com inserções de elementos de legendas apresentadas por Estaiano & Rodrigues (2007), 
Santana & Rodrigues (2008) e Luz (2010).  

A sistematização do levantamento oriundo da restituição morfológica sobre as aerofotos foi realizada 
em meio digital com o software aplicado a Sistemas de Informação Geográfica (SIG) denominado 
ArcView, versão 9.3. As principais tarefas desta sistematização foram: i) vetorização dos overlays obtidos 
sobre a base cartográfica; ii) sistematização da legenda; e iii) formatação do mapa e edição final. 

O uso de aerofotos antigas em meio digital apresentam algumas limitações no que se refere à qualidade 
da precisão cartográfica dos produtos obtidos. Isso ocorre devido à distorções, pouco conhecidas da 
tecnologia utilizada na época de obtenção das aerofotos, das intempéries, condições de arquivamento e 
dos processos de escaneamento na passagem para o suporte digital. Desta forma, optou-se pela 
execução de georreferenciamento visual a partir de elementos comuns às fotografias e à base 
cartográfica, como hidrografia e, principalmente, sistema viário, o que minimizou os efeitos destas 
imprecisões locacionais no mapa final. 

O levantamento via cartografia geomorfológica retrospectiva das formas originais da planície fluvial 
realizado a partir da fotointerpretação, é instrumento auxiliar indispensável para a interpretação das 
tendências hidrodinâmicas e de tendências de processos erosivos/deposicionais, pedogênicos e 
hidrodinâmicos correspondentes às fases pré-urbanização, bem como viabiliza análises mais complexas, 
quando correlacionamos esta morfologia e suas funcionalidades pretéritas à morfologia antrópica da 
urbanização.  

Estas correlações e interpretações são subsidiadas pelo conhecimento teórico e substantivo da área de 
Geomorfologia Fluvial, mais especificamente relacionado aos “sistemas meândricos”. A base teórico-
metodológica aqui considerada está presente, principalmente, nos seguintes manuais e estudos: 
Leopold et al. (1964); Christofoletti (1974 e 1981); Morisawa (1985); Richards (1985); Suguio & 
Bigarella (1990); Cunha (1994); Bridge (2003); Knighton (1998) e Kundolf & Piegay (2003). 

No Anexo 13 apresenta-se um modelo esquemático que auxilia na compreensão do encadeamento das 
atividades que permitiram a produção do Mapa da Morfologia Fluvial Original. 

O Mapa dos Níveis de Perturbações Morfológicas foi elaborado a partir da identificação e análise de 
“unidades morfológicas complexas”. Tais unidades são resultantes de combinações entre morfologias 
originais, identificadas no Mapa da Morfologia Fluvial Original e morfologias antropogênicas, 
identificadas a partir da análise do Mapa de Uso do Solo (2007), elaborado pela equipe do módulo 
“Meio Antrópico”. De acordo com Rodrigues (2005): 
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A correlação entre esses conteúdos - morfologia original e antropogênica, possibilita a identificação de 

unidades espaciais, que reúnem, simultaneamente, características semelhantes quanto a esses dois 

conjuntos de dados e, portanto, podem apresentar semelhantes dinâmicas hidrogeomorfológicas 

(Rodrigues, 2005, p. 102). 

As categorias de uso e ocupação do solo presentes no Mapa de Uso do Solo (2007) foram agrupadas e 
analisadas de acordo com as mudanças que produzem nas formas, nos materiais e nos processos do 
sistema físico da planície fluvial (de acordo com proposta de Moroz-Caccia Gouveia, 2010), conforme 
Tabela 2. 

Além das informações obtidas no Mapa de Uso do Solo (2007), a identificação das morfologias 
antropogênicas contou ainda com informações sobre aterros, fornecidas pelo mapeamento 
geomorfológico efetuado pela equipe do submódulo Geomorfopedologia e dados de sondagens 
efetuadas em 2003, em áreas pertencentes à USP-Leste (glebas 1 e 2).  

A correlação dessas informações com a morfologia fluvial original possibilitou a identificação de 
unidades morfológicas complexas. Estas, por sua vez, foram classificadas de acordo com o nível de 
perturbação morfológica, ou seja, unidades com baixo nível de perturbação - morfologia original 
semipreservada (nível 1) até unidades altamente perturbadas (nível 10).  

Tabela 2. Correlação entre categorias de uso do solo e morfologia antropogênica. 

Mapa de Uso do Solo 
(2007) Morfologia Antropogênica 

Mata 

Morfologia original semipreservada 

Capoeira 

Campo 

Vegetação de várzea 

Reflorestamento 

Chácaras 

Hortifrutigranjeiro Áreas cultivadas 

Loteamentos desocupados Estágio inicial de urbanização 

Favelas Favelas 

Área urbanizada 
Urbanização consolidada 

Equipamentos urbanos 

Indústrias Indústrias 

Solo exposto/movimento de terra Solo exposto/movimento de terra 

Mineração Mineração 

Sistema viário Sistema viário 

         Organização: Moroz-Caccia Gouveia (2011). 

O Mapa de Vulnerabilidade à Inundação foi elaborado a partir da correlação entre as morfologias 
antropogênicas e as morfologias fluviais originais, baseando-se em interpretações de tendências 
hidrodinâmicas e de tendências de processos erosivos/deposicionais, pedogênicos em planícies fluviais. 
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Esta interpretação considera o conhecimento teórico da área de Geomorfologia Fluvial, mais 
especificamente, relacionado aos “sistemas meândricos”. A base teórico-metodológica aqui considerada 
está presente, principalmente, pelos seguintes manuais e estudos: Leopold et al. (1964); Christofoletti 
(1974, 1981); Morisawa (1985); Richards (1985); Suguio & Bigarella (1990); Cunha (1994); Bridge 
(2003); e Knighton (1998).  

Desse modo, considerou-se a dinâmica natural de planícies fluviais e as modificações impostas pelas 
morfologias antropogênicas. Assim, foram identificadas áreas com baixa, média, alta e altíssima 
suscetibilidade à inundações. O mapa apresenta ainda os pontos de inundação identificados no estudo 
da FUSP (2009).  

A elaboração do Mapa de Qualidade das Águas Superficiais também se apoiou em algumas informações 
obtidas nos shapes  “Recursos Hídricos”, produzidos pela FUSP (2009). 

A sistematização dos dados, a elaboração dos gráficos evolutivos dos Índices de Qualidade de Água 
para cada ponto de monitoramento da Cetesb, bem como o enquadramento dos cursos d’água, de 
acordo com o Decreto Estadual n° 10.755 (22/11/77)3, foi efetuada pela equipe do submódulo 
Recursos Hídricos. 

2.5.1.3 Geologia, Geomorfologia e Pedologia 

A caracterização regional do submódulo Geomorfopedologia teve como recorte espacial inicial a Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê, e num segundo nível de análise, a APAVRT, e o entorno próximo definido 
segundo delimitação fornecida pela FF. 

Os estudos desenvolvidos para a caracterização geológica, pedológica e geomorfológica da APAVRT e 
entorno basearam-se em dados secundários, obtidos em estudos técnico-científicos e acadêmicos, em 
dados primários produzidos a partir de levantamentos de campo, análises e interpretações de sensores 
remotos (fotografias aéreas e imagens de satélite) e confecção de produtos cartográficos analíticos. 

Nesse sentido, realizou-se ampla pesquisa bibliográfica de trabalhos já publicados sobre o Meio Físico 
da região, em diversas bases de dados (Dedalus/USP; Acervus/ Unicamp; Athena/Unesp; Scielo/Fapesp; 
Saberes/UFSCar; e a base de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. Além destes, 
foram consultados o Plano Estadual de Recursos Hídricos, o Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 
o Relatório Zero da Bacia do Alto Tietê e o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do 
Alto Tietê.  

Como escala de trabalho foi adotada a representação em 1:25.000 pois, além de enquadrar-se no 
objetivo do estudo, mostrou-se compatível com o material cartográfico e aerofotográfico existente e 
consultado. 

Neste sentido, foram utilizadas as bases cartográficas fornecidas pela FF, englobando um mapeamento 
digital, georreferenciado e tratado4 em extensão shape (.shp) de toda RMSP e Bacia Hidrográfica do 
                                            
3 Decreto Estadual n° 10.755 (22/11/77), que dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação prevista no 
Decreto n° 8.468, de 08/09/76, e dá providências correlatas. 
4 Consideramos como mapeamentos digitais tratados aqueles com arquivos separados por temas, como por exemplo, curvas de nível, 
hidrografia e sistema viário, com os atributos de cada tema especificado, como por exemplo, valor de cota e toponímia. 
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Alto Tietê na escala de 1:25.000 (Emplasa, 2002), e cartas topográficas digitais e georreferenciadas, na 
escala de 1:10.000 (Emplasa, 1972, 1974, 1980, 1981), porém, não tratadas em extensão CAD (.dgn). 

O mapeamento geomorfológico foi produzido a partir da análise e interpretação de cartas topográficas 
digitais e georreferenciadas, porém, não tratadas em extensão CAD (.dgn) na escala de 1:10.000 
(Emplasa, 1972, 1974, 1980, 1981), e ortofotos (2007) fornecidas pela Fundação Florestal, com apoio 
de dados secundários obtidos em estudos técnico-científicos e acadêmicos, e de levantamentos de 
campo.  

A produção de dados primários foi conduzida a partir de metodologia de análise empírica da fragilidade 
de ambientes naturais e antropizados, desenvolvida por Ross (1990, 1994, 1995). Os trabalhos de 
mapeamento foram ainda subsidiados por dados e informações obtidos em campo, e dados produzidos 
ou sistematizados pelo submódulo Recursos Hídricos.  

A correlação entre os dados obtidos no mapeamento Geomorfológico e clinográfico, somados aos 
dados geológicos e pedológicos, permitiu a elaboração da Carta de Fragilidade Ambiental da APA, 
segundo metodologia proposta por Ross (1994, e 1996 in Guerra & Cunha, 2004). 

2.5.2 Meio Biótico 

2.5.2.1 Vegetação e Flora 

Embora o capítulo trate de vegetação e flora, a abordagem apresentada juntamente com a fauna foi a 
da biodiversidade. Biodiversidade é um termo empregado para designar todos os níveis da diversidade 
biológica, desde a variabilidade genética, em populações, a estrutura e o funcionamento de 
comunidades, a complexidade de relações entre comunidades nos fluxos de energia e nutrientes, a sua 
variação no espaço horizontal, em paisagens, regiões, continentes (níveis: genético, alfa, beta, gama e 
épsilon). 

Pode ser mensurada por diversos indicadores, entre eles a riqueza de espécies, que se refere ao 
número de espécies encontradas em uma área ou é mensurada através de um esforço de coleta, como 
no número de organismos amostrados em um levantamento, e os índices de diversidade mais 
conhecidos: variabilidade genética dentro de populações, alfa, da comunidade, beta, entre comunidades, 
gama, em paisagens e épsilon, no nível biogeográfico. Nesse trabalho avaliou-se particularmente a 
riqueza de espécies e os níveis alfa, beta e gama. 

A abordagem empregada neste Plano de Manejo foi a de apresentar e discutir, em diferentes escalas, 
macro, meso e local, os principais fatores condicionantes dos tipos de vegetação e das fitofisionomias 
encontradas na Bacia do Alto Tietê. 

Ocorrem três tipos de vegetação predominantes na área da APAVRT: a Floresta Ombrófila Densa ou 
Floresta Pluvial, a Floresta de Várzea/Paludosa e a Vegetação Aquática, esta não mapeada devido à 
escala de análise. A categoria Floresta de Várzea/Paludosa foi estabelecida por não ser possível a 
distinção da Floresta de Várzea (temporariamente sob condição de alagamento durante o período das 
análises deste Plano de Manejo), da Floresta Paludosa (em solos úmidos ou em áreas alagadas 
permanentemente). 
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O mapeamento da vegetação foi efetuado na Escala de 1:10:000. As fisionomias que indicam a 
vegetação mais avançada encontram-se imersas em uma matriz de vegetação em estádio sucessional 
inicial ou secundária inicial (equivalente ao estádio pioneiro arbóreo) e, por isso, o mapa na escala de 
1:25.000 não distingue as categorias mais avançadas da sucessão (secundária média e secundária 
avançada). 

A classe do Reflorestamento foi mantida para a classificação da vegetação. Nesta classe, o desenho dos 
polígonos feitos para o Mapeamento de Uso e Ocupação do Solo foi conferido para possíveis 
alterações nos seus limites. 

Com base em observações de classes de cobertura vegetal (Instituto Florestal, 1993) e de estádios de 
sucessão da vegetação observadas em campo e por ortofotos, cedidos pela Emplasa (2007), padrões de 
vegetação baseados na textura da vegetação identificada nas imagens, foram mapeadas as classes de 
cobertura da vegetação natural na escala de 1:10.000. 

Idas a campo (Anexo 14) permitiram a confirmação dos padrões observados e a discussão que é feita 
quanto às etapas de sucessão encontradas. 

Os fatores mais importantes para a integração das informações sobre a caracterização da vegetação, 
com a finalidade da condução plena do Plano de Manejo, são a identificação das diferentes tipologias de 
vegetação naturais e a identificação de áreas que dependem da integridade das formações que são 
contíguas para a garantia de suas funções específicas. Estas áreas devem ser analisadas como um 
continuum de sistemas, que mantém seu funcionamento somente a partir do equilíbrio dinâmico entre 
seus elementos. 

Além disso, as formações vegetais mais singulares - por sua estrutura, fisionomia, significância para a 
biodiversidade alfa e beta - e as áreas em que ocorreram perturbações de origem antrópica, foram 
apresentadas em destaque, pois são áreas de interesse específico para Programas de Manejo. 

A análise da flora foi feita em item específico, onde foram apresentados os resultados de diversos 
trabalhos desenvolvidos nos municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, 
Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de Parnaíba, com ênfase 
no Planalto Paulistano e, em particular, na Bacia de São Paulo. Os trabalhos são indicados nas 
referências consultadas ou são citados no texto. 

A base de dados utilizada foi secundária e as idas a campo permitiram confirmar a ocorrência de 
diversas das espécies. 

Os resultados foram analisados sob diversas perspectivas, destacando-se a relação das floras 
encontradas com formações vegetais específicas; e a suficiência da informação sobre a flora da região. 

A Flora ameaçada potencialmente ocorrente na área de estudo foi identificada em pesquisa nas bases 
de dados em nível estadual (Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo, 
Resolução SMA 48, de 21/09/04), nível nacional (Revisão da Lista da Flora Brasileira Ameaçada de 
Extinção, resultado do Workshop de 07 a 11/06/05 em Belo Horizonte - MG 
(http://www.biodiversitas.org.br/florabr/consulta_fim.asp), bem como a nível internacional (Lista 
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Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2004) (http://www.iucnredlist.org/). Acesso 
em: 15/03/11). 

 

2.5.2.2 Fauna 

A abrangência espacial e detalhamento da análise de biodiversidade ocorreu em três níveis. Num 
primeiro nível, foram compilados todos os registros de vertebrados para os municípios atravessados 
pela APAVRT, ou seja, de montante a jusante, os municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das 
Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos e São Paulo, no Trecho Leste, e Osasco, Barueri, 
Carapicuíba e Santana de Parnaíba, no Trecho Oeste. Assim, nem todo registro de fauna aqui 
apresentado ocorreu efetivamente dentro dos limites da APAVRT. Além de seguir recomendação do 
TdR, tal decisão se justifica pelo fato de que todo registro de fauna traz como localidade o município 
de coleta, mas apenas poucos registros trazem informações mais detalhadas como coordenadas 
geográficas. 

Uma vez que a maior parte das espécies têm áreas de distribuição e ordens de magnitude maiores do 
que a área abrangida pela APA, estes dados trazem a aproximação mais razoável possível para a fauna 
potencial da APAVRT. 

A partir de então, e considerando que os registros georreferenciados apontam a escassez de registros 
efetivamente realizados dentro da área da APAVRT, num segundo nível categorizamos a probabilidade 
de ocorrência atual das espécies dentro dos limites da APA em cada município como “ausente” (AUS), 
“improvável” (IMP), “possível” (POS), “provável” (PRO) e “sabida” (SAB). 

Tal categorização levou em conta a distribuição e biologia das espécies, por um lado, e o estado de 
conservação do território contido dentro dos limites da APA e do buffer. 

Num terceiro nível, para as localidades dentro do território contido nos limites da APA e do buffer que 
foram sujeitas a inventários faunísticos, foram incluídos todos os dados de espécies registradas. 

Toda a análise de fauna foi baseada em fontes secundárias incluindo artigos científicos, capítulos de 
livros científicos ou de divulgação, livros científicos ou de divulgação, relatórios oficiais e extraoficiais, 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), registros de coleções zoológicas, sites especializados, e 
observações pessoais. Portanto, não houve ida a campo específica para este diagnóstico, embora todos 
os especialistas envolvidos na sua elaboração tenham ampla experiência na amostragem, observação, e 
análise de fauna dentro da área de estudo. 

A busca bibliográfica foi iniciada em bases de dados especializadas como ISI Web of Knowledge e Scielo 
para periódicos e Dedalus para livros, entre outros. 

Conforme recomendação do TdR, a busca das informações utilizou como palavras-chave de ordem 
geográfica o nome da APA, o nome de cada um dos municípios abrangidos pela APA, os termos “rio 
Tietê” e “Tietê”, entre outros, cruzados com termos relacionados com cada um dos grupos animais 
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analisados (por exemplo amph*; anf*; anura*; sapo*; frog* para anfíbios). Essa busca foi complementada 
com literatura publicada por órgãos públicos como Secretarias do Meio Ambiente e ONG ativas na 
região de estudo, bem como por EIA conduzidos em municípios abrangidos pela APAVRT e que 
incluíram levantamento de fauna em campo, como por exemplo, o EIA-RIMA do Rodoanel Leste e o 
EIA-RIMA do Rodoanel Norte. Em todos os casos, a análise da literatura citada, em todas estas fontes, 
por vezes levou a outras referências que não haviam sido anteriormente localizadas. 

Num segundo momento foram levantados todos os registros de fauna depositada no Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), que é a maior coleção zoológica da América do Sul e 
certamente a mais representativa para a região sob análise (exceção feita à coleção do Instituto 
Butantan para serpentes, também incluído, ver abaixo). Em alguns casos estes registros estavam 
disponíveis em formato digital, isto é, prontamente obtidos em formato de planilhas; em outros casos, 
no entanto, as informações estavam anotadas à mão em cadernos de registros e tiveram que ser 
manualmente tabuladas. Estas bases de dados do MZUSP foram complementadas com registros de 
outras coleções disponíveis em formato digital, por exemplo coleções zoológicas da Unicamp, da 
Unesp, e do Instituto Butantan, entre outras, através do site do Programa Biota - SinBiota - Fapesp 
(http://sinbiota.cria.org.br). 

Para mamíferos, foram utilizados também dados de distribuição de espécies ao longo da Mata Atlântica, 
especialmente ao redor do município de São Paulo e na Serra do Mar, para acrescentar algumas 
espécies que, embora não tenham sido registradas nos municípios considerados, devem lá ocorrer, ou 
ocorreram no passado. As principais referências consultadas para extrapolações sobre a distribuição 
destas espécies foram Miretzki (2006), Bonvicino et al. (2008) e Reis et al. (2011). 

A nomenclatura zoológica é bastante dinâmica. Isto ocorre porque mais do que a mera atribuição de 
nomes, busca refletir o melhor conhecimento disponível sobre as relações filogenéticas entre as 
linhagens. 

Por este motivo, à medida que se adquire conhecimentos mais aprofundados a respeito deste ou 
daquele grupo animal, reorganizações de espécies, gêneros, ou até mesmo famílias podem ocorrer, 
com resgate de nomes antigos, divisão de taxa, junção de taxa, ou criação de nomes novos; não raro há 
discordância entre autores com relação a estas relações. 

Também ocorre com frequência que a análise mais aprofundada indica que animais descritos como 
pertencendo a determinada espécie, na verdade, constituem um complexo de espécies. Além disso, 
muitas espécies (e em menor grau, gêneros) são descobertas a cada ano, mesmo de vertebrados. 

No mais, é tarefa complexa a identificação biológica e vários registros, mesmo depositados em museus, 
podem estar com a identificação incorreta. Colocando de forma grosseira, porém educativa, qualquer 
leigo pode identificar uma anta, pois é mamífero de grande porte de morfologia bastante distinta e, 
mais importante, o único representante de sua família e gênero na América do Sul. 

Qualquer outro grupo menos conspícuo ou mais especioso, como, por exemplo, roedores ou 
morcegos, para ficar nos mamíferos, requer a análise de especialistas. Por todos estes motivos, os 
registros encontrados em literatura antiga e/ou em bases de dados de museus incluem nomes de 
espécies válidos e nomes de espécies inválidos ou incorretos. Neste contexto, todos os registros de 
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fauna foram checados para atualização de nomenclatura, que seguiu Frost (2011) para anfíbios, Zaher et 
al. (2011) para répteis (mais atualizada que Bérnils 2010, recomendada pelo TdR), Comitê Brasileiro de 
Registros Ornitológicos (CBRO, 2011) para aves, e Bonvicino et al. (2008), Reis et al. (2011) e Gardner 
(2008), para mamíferos. 

A partir desta lista, organizada por município, buscaram-se informações relevantes sobre a história 
natural das espécies como ocorrência potencial em áreas de várzea, presença de hábitos migratórios, 
entre outros. Também foram utilizadas informações de literatura, registros de coleções e observações 
pessoais para definir os biomas de ocorrência das espécies. 

O grau de ameaça de cada uma das espécies registradas neste diagnóstico foi obtida através de 
verificação de inclusão na Lista Oficial de Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no Estado 
de São Paulo (Sema, 2008a), na Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Brasil (Haddad, 
2008), e na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para 
Conservação da Natureza (IUCN, 2008). 

Para qualquer destas listas, uma espécie é considerada como Criticamente Ameaçada (CR) quando um 
conjunto de evidências de cunho demográfico e de história de vida indicam que a espécie está sob 
“risco extremamente alto de extinção na natureza”; uma espécie é considerada Em Perigo (EN) quando 
um conjunto de evidências indicam que a espécie está sob “risco muito alto de extinção na natureza”; e 
finalmente, uma espécie é considerada Vulnerável (VU) quando um conjunto de evidências indicam que 
a espécie está sob “alto risco de extinção na natureza” (IUCN, 2001). Os critérios adotados são os 
mesmos para listas de esfera estadual, nacional ou global; disparidades observadas entre listas mais 
frequentemente refletem data de publicação ou o conjunto de dados disponíveis para os especialistas 
consultados. 

Como apoio à Fundação Florestal, foram anexadas para todas as espécies ameaçadas de vertebrados, 
mapas de distribuição conforme disponibilizados na literatura especializada mais recente (e.g., bases de 
mapas da IUCN, Natureserve, Reptile Database). 

2.5.3 Meio Antrópico 

2.5.3.1 População e Socioeconomia 

Para o submódulo “Ocupação humana, socioeconômica e vetores de pressão”, foi seguida a 
metodologia da “Avaliação e prospetiva dos territórios”, inicialmente desenvolvida na França pelo GIP 
Reclus, para fins de subsídio às políticas de ordenamento territorial nas escalas nacional, regional e local 
(Brunet, 2001; Delamarr, 2002; Eckert, 1996; Pumain & Saint-Julien, 1997). O método é objeto de 
seminários na UnB e na USP desde 2003 e serviu de base para cursos de curta duração e para 
treinamentos técnicos em várias cidades brasileiras nos últimos vinte anos (dentre elas: Brasília, Porto 
Alegre, Salvador, Presidente Prudente, Manaus, Teresina, Londrina). 
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Citando Brunet (2001), o método nasceu de demandas, comparáveis às do presente estudo: 

“(...) sobre o tema: o que podemos, o que devemos pensar deste lugar, deste espaço? O que é, quais são 

seus pontos fortes, suas limitações, suas tensões, seus riscos e sua dinâmica? Quais os principais 

problemas e perspectivas futuras? O que podemos fazer, o que podemos fazer?” 

O mesmo autor indica porque se apoia principal, mas não exclusivamente, em mapas e em modelos 
gráficos: 

É preciso conseguir uma representação do ou dos sistemas operacionais no espaço. Os indicadores são 

apenas sinais de uma realidade que se deve definir e avaliar com precisão. É necessário examinar a sua 

consistência, as ligações entre eles, para se ter uma ideia dos processos envolvidos e dos atores. Pode-se 

descrever e interpretar o sistema através de um texto e dar uma representação gráfica de um sistema 

modelo. Os dois não são mutuamente exclusivos. O segundo tem a vantagem de melhor conduzir à 

análise das ligações e regulações, contradições e dominações; e mostra os gargalos das relações, as 

convergências e onde o sistema tem nós e impulsões (Brunet, 2011). 

Para a análise do Uso e Ocupação do Solo de 2002, utilizou-se o mapa produzido por Emplasa (2002), 
que contava com 3.286 polígonos obtidos por interpretação de imagens: 

"As informações do Uso e Ocupação do Solo da RMSP foram obtidas através da interpretação de 

imagens do satélite Ikonos e fotografias aéreas na escala de 1:15.000. Para os municípios fora da RMSP, 

foram utilizadas fotografias aéreas disponíveis em diferentes escalas" (Mapa de uso e ocupação da RMSP). 

Para a Análise do Uso e Ocupação do Solo de 2007, seguiu-se a mesma metodologia, aplicada a 
fotografias de 2007: mais de 3.500 polígonos foram digitalizados, após interpretação visual, 
especialmente para este trabalho. 

Foram utilizadas as mesmas categorias definidas pela Emplasa em 2002 para poder comparar os mapas 
de 2007 com os de 2002. 

Para a delimitação dos diferentes usos foram utilizados os seguintes conceitos: 

Sobre as APP, o submódulo Diagnóstico do Marco Jurídico Institucional indica o seguinte: “a APP de 
curso d’água é definida a partir do nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima, ao longo dos 
rios ou de qualquer corpo d'água, é também estabelecida pelo Código Florestal”, o que implica para a 
APA que “a maior parte de seu território é área de APP”. 

Reforçando, o texto acrescenta que, “com efeito, apenas a consideração da definição dessa Zona 
(Cinturão Meândrico) é suficiente para que se reconheça que ela, de fato, se localiza, em sua totalidade, 
dentro da APP”. Não foi realizado, portanto, uma análise específica das APP, uma vez que resultaria em 
redundância para o território da APA como um todo. Para a análise das densidades, foi usada a 
metodologia dosimétrica (Dutenkefer, 2010). 
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Finalmente, foi montada uma tabela que relaciona as características da população que reside neste 
território, com as categorias do mapa de uso e ocupação do solo e elaborado um mapa de vetores de 
pressão, de acordo com os métodos da avaliação e prospectivo dos territórios, e um mapa de vetores 
de pressão, que segue os princípios da semiologia gráfica (Bertin, 1967, 1975, 1999; Brunet, 1997; 
Martinelli, 1994, 2003). 

O registro de checagem de campo para confirmação dos aspectos relacionados ao Uso e Ocupação do 
Solo na APAVRT é apresentado no Anexo 15. 

2.5.3.2 Marco Jurídico-Institucional 

O objetivo geral desse submódulo consistiu em caracterizar o arcabouço jurídico, os aspectos 
legais/institucionais, nas três esferas de governo, incidentes sobre o território da APAVRT; indicar os 
instrumentos legais (normas ambientais e administrativas), bem como os incentivos econômicos à 
proteção (caso do ICMS Ecológico, pagamento de serviços ambientais) incidentes sobre o território da 
APA; analisar o cruzamento entre a situação atual de ocupação do território e a situação legal expressa 
nos instrumentos normativos, com a identificação dos principais conflitos legais; oferecer subsídios para 
o zoneamento da UC, suas diretrizes e linhas de ação. Para implementar os objetivos gerais 
apresentados, um conjunto de seis objetivos específicos foram estabelecidos, conforme segue: 

§ Levantamento e análise da legislação referente ao uso e ocupação e dos Planos Diretores dos doze 
municípios abrangidos pela APA, confrontando os resultados dessa os resultados dessa análise com 
as legislações ambientais municipais, estaduais e federais; 

§ Identificação da sobreposição e contiguidade da APA com outras categorias de UC dos âmbitos 
federal, estadual e municipal, bem como com as demais áreas protegidas existentes nos municípios; 

§ Arrolamento, mapeamento e análise, de forma integrada e comparativa, das propostas existentes 
para o uso e ocupação do solo (zoneamentos municipais, zoneamento ecológico-econômico do 
estado, planos diretores municipais, planos da bacia hidrográfica, áreas de proteção de mananciais, 
entre outros), visando a identificação de conflitos e tendências de ocupação e pressão e 
procurando extrair contribuições para o zoneamento da APA e fornecer os dados ao Diagnóstico 
do Meio Antrópico, para que tais propostas sejam mapeadas; 

§ Arrolamento e análise das principais políticas públicas e os planos, programas e projetos existentes 
e previstos de órgãos municipais, estaduais e federais e, se possível, iniciativas e propostas do setor 
empresarial e da sociedade civil organizada, tendo como finalidade identificar: (i) os impactos 
ambientais diretos e indiretos, reais ou potenciais dessas ações no âmbito da APA; (ii) os efeitos 
positivos ou negativos desses impactos sobre a conservação dessa UC; (iii) potenciais parcerias do 
poder público com a iniciativa privada e grupos da sociedade civil organizada para a efetivação das 
linhas de ação propostas para a APA;  

§ Fornecimento de dados ao Diagnóstico do Meio Antrópico para o mapeamento, em escala 
1:50.000, dos principais conflitos legais no território da APA, bem como dos conflitos das 
legislações incidentes com a situação atual e tendências futuras de ocupação do território; 
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§ Identificação das restrições legais ao uso das terras da APA, considerando as APP, a proteção de 
recursos hídricos e outros aspectos legais pertinentes, a fim de subsidiar o zoneamento da UC. 

A procura de resposta, em termos operacionais para os complexos objetivos gerais estabelecidos e 
para seus desdobramentos nos objetivos específicos, foi iniciada uma caracterização e análise crítica das 
legislação geral sobre UC e específica e conexa sobre APAVRT. Ao levar em conta a demanda do TdR 
e os constantes conflitos suscitados entre a legislação de APA e as normas que pautam a política 
urbana e o desenvolvimento local, foi feita uma análise específica desses conflitos na legislação. 

Num segundo momento, caracteriza-se o quadro legal de instituição e funcionamento da APAVRT. Faz-
se um escrutínio de seus instrumentos de gestão e da participação da sociedade civil e dos municípios 
na formulação, implementação e monitoramento das ações e atividades empreendidas pela APA, com 
especial consideração do zoneamento e da organização e representatividade do Conselho Gestor 
(CG). 

Uma análise atenta e crítica dos conflitos de legislação e de atuação que surgem nas relações entre a 
APAVRT e órgãos da esfera estadual e entre APAVRT e municípios. Mas, sobretudo, nessa análise, 
procurou-se explorar as aberturas e potencialidades que essa mesma legislação possibilita para uma 
atuação concertada e integrada. Num exame, especialmente elucidativo, focalizam-se esses conflitos a 
partir de sua identificação nos mapas. Em um último capítulo analítico, apresenta-se a alternativa para 
um projeto de extensão da APAVRT até as nascentes do rio Tietê. Ao fim, sintetizam-se as principais 
recomendações que o diagnóstico realizado permite propor. 

Para o Marco Jurídico Institucional, foi desenvolvido um trabalho essencialmente teórico e analítico, de 
orientação crítica, avaliativa, hermenêutica e reflexiva sobre o arcabouço jurídico e seus instrumentos, 
sob a ótica do direito ambiental das áreas protegidas e das APA, em particular. 

Com base nesse quadro de referência teórico, tomou-se a APAVRT, seu arcabouço jurídico 
institucional e seus instrumentos de gestão como unidade de pesquisa. Tanto em um nível como no 
outro, tiveram-se sempre como referência e balizamento das atividades realizadas pela equipe as 
questões demandadas pelo Contratante. 

A estratégia metodológica compôs-se de cinco momentos, com muita superposição entre eles. Todos 
esses momentos foram entremeados por reuniões da equipe do projeto e das equipes do módulo e 
submódulo e, ainda, visitas de campo. Abaixo, destacam-se esses momentos na sequência 
predominante em que ocorreram: 

§ Tomada de conhecimento, compreensão e planejamento das atividades sintetizadas no plano de 
trabalho; 

§ Levantamento do material bibliográfico e cartográfico; 

§ Leitura, discussão e organização do material a ser usado no relatório; 

§ Definição, discussão e escolha da estrutura do trabalho, com indicação do responsável pela 
redação do(s) capítulo(s), que lhe coube (ram); 

§ Redação do relatório final. 
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De modo geral, as fontes fundamentais de dados, que proporcionaram o material que embasou a 
redação deste relatório foram constituídas de livros, artigos, teses, dissertações, relatórios, 
compêndios de leis, programas e um precioso material cedido pela Chefia da APAVRT. 

As fontes de acesso a esse diversificado e volumoso material foram as bibliotecas dos membros da 
equipe e fundamentalmente a pesquisa e reprodução de material da internet, acessado por meio da 
utilização de palavras-chave e, especialmente, visitas a sites de órgãos do governo federal, do governo 
estadual, das 12 prefeituras da área de abrangência da APAVRT, do DAEE, da Sabesp, do Ministério do 
Meio Ambiente. O material disponibilizado pela Fundação Florestal, principalmente cartográfico, foi 
consultado com proveito, fornecendo muitos subsídios para a elaboração deste relatório. Apresenta-se 
a seguir as indicações sobre as principais fontes acessadas. 

§ Web sites: Web of Science; Scielo; banco de dados eletrônicos das prefeituras e das câmaras dos 
municípios da APAVRT; (ii) Publicações de Congressos: Sober; ANPPAS; (iii) Bibliotecas da 
Universidade de São Paulo: publicações relativas aos temas, dissertações e teses e; (iv) Base de 
dados eletrônicos fornecidos pela Fundação Florestal; 

§ Código Florestal de 1965 (Lei Federal nº 4.771, de 15/09/65); 

§ Regulamentação da APP (Resolução Conama nº 303, de 20/03/2002); 

§ Constituição Federal de 1988; 

§ Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 (Lei Federal nº 6.938, de 31/08/81); 

§ Lei de criação de APA (Lei Federal nº 6.902, de 27/04/81); 

§ Regulamentação da Política Nacional do Meio Ambiente (Decreto Federal nº 99.274. de 06/06/90); 

§ Política Nacional dos Recursos Hídricos - 1997 (Lei Federal nº 9.433, de 08/01/97); 

§ Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal nº 9.985, de 18/07/00); 

§ Estatuto da cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/01). 

Na escala estadual as principais instituições legais foram: 

§ Política Estadual do Meio Ambiente (Lei Estadual nº 9.509, de 20/03/97); 

§ Nova Lei Estadual de Proteção das Áreas de Mananciais (Lei Estadual nº 9.866, de 28/11/1997); 

§ Lei de instituição da APAVRT (Lei Estadual nº 5.598 de 06/01/87); 

§ Decreto de Regulamentação da APAVRT (Decreto Estadual nº 42.837 de 03/02/98);  

§ Lei de compensação financeira para municípios com área em unidades de conservação ambiental 
(Lei Estadual nº 9.146, de 09/03/95). 

Na esfera municipal apropriou-se dos seguintes instrumentos legais: 

§ Lei de ordenamento do uso e ocupação do solo (caso de Osasco e São Paulo): Lei Municipal nº 
1.485, de 12/10/78 (Osasco); Lei Municipal nº 13.885, de 25/08/04 (São Paulo); Lei Municipal de uso 
do solo nº 6.253, de 24/05/07 (Guarulhos); 
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§ Planos diretores dos municípios com zonas localizadas no território da APAVRT: Lei 
Complementar nº 150, de 10/12/04; Lei Complementar nº 175, de 12/12/06; Lei Complementar nº 
254, de 12/08/10 (Barueri); Lei Complementar nº 05, de 26/11/04 (Biritiba Mirim); Lei Municipal nº 
2.107, de 05/07/99 (Carapicuíba); Lei Municipal nº 6.055, de 30/12/04 (Guarulhos); Lei 
Complementar nº 131, de 01/11/06 (Itaquaquecetuba); Lei Complementar nº 46, de 17/11/06 (Mogi 
das Cruzes); Lei Complementar nº 3.201, de 05/12/06 (Poá); Lei Complementar nº 003, de 
02/07/07 (Salesópolis); Lei Complementar nº 030, de 17/11/06 (Santana de Parnaíba); e Lei 
Complementar nº 13.430, de 13/09/02 (São Paulo). 

2.5.3.3 Matriz Social 

Para a elaboração desta Matriz Social do Plano de Manejo da APAVRT foram adotadas diferentes 
estratégias para identificar os vários membros da sociedade civil, bem como do poder público, que 
interagem neste território. Foram realizados levantamentos e estabelecidos contatos com entidades da 
sociedade civil através da classificação do CNAE 2, foram entrevistados os representantes da sociedade 
civil, representantes do governo e representantes municipais no Conselho Gestor APAVRT, 
ocorreram reuniões com representantes municipais de Suzano, Salesópolis, Guarulhos, Mogi das 
Cruzes, Osasco e Biritiba Mirim, além dos contatos estabelecidos durante as oficinas participativas. 

Foram também realizadas duas reuniões com entidades da sociedade civil, uma em Mogi das Cruzes e 
outra em Osasco, sendo convidadas ao todo 390 entidades. Com base no material colhido nessas 
atividades, foi possível elaborar o perfil de atuação dos diferentes entes públicos e privados em relação 
à elaboração deste Plano de Manejo, apresentado no Capítulo Diagnóstico Socioambiental. 

Além das reuniões mencionadas, solicitou-se aos membros da sociedade civil e representantes 
governamentais, respostas às seguintes questões: 

1. Qual o papel desempenhado pelo órgão de sua representação em relação à APAVRT? 

2. O que Sr.(a) considera importante que conste no plano de manejo? 

3. O que deve ser priorizado? 

4. Como poderíamos melhorar nossa comunicação para que as informações e ações sobre as 
políticas públicas implementadas nessa área possam ser mais eficientes? 

Foram obtidas respostas dos seguintes entes públicos e privados: CDHU, APCMA, CDPEMA, Instituto 
ALANA, ACALeO, ABES, Cetesb, SRMC, Polícia Ambiental, CBRN, Fequimfar, prefeituras de Suzano e 
Biritiba Mirim. 

A principal dificuldade e limitação para a elaboração da matriz social para o presente Plano de Manejo 
foi representada pelo pouco retorno dos entes públicos e privados com relação às solicitações de 
informações e manifestações realizadas. Essa situação dificultou o processo de elaboração da matriz 
social, mas por outro lado, indicou uma das características a serem aperfeiçoadas no contexto da 
APAVRT: a participação da sociedade civil. 



PLANO DE MANEJO APA VÁRZEA DO RIO TIETÊ | METODOLOGIA  79 

 

Os procedimentos adotados, ressaltando-se que muitos deles foram executados simultaneamente, 
foram: 

§ Levantamento de uma base de dados inicial de entidades da sociedade civil inscritas no território 
da APAVRT. Para tanto, e a fim de agilizar tal processo, foi utilizada a base de dados do sistema 
Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) / Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo Federal, que possibilitaria selecionar 
as entidades sem fins lucrativos inscritas nos municípios envolvidos na área de estudo; 

§ Levantamento, junto às prefeituras municipais, de cadastros de entidades participantes em 
conselhos e outros órgãos consultivos e/ou deliberativos; 

§ Consulta ao banco de dados do Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA), ligado ao 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama; 

§ Solicitação de acesso às informações do Cadastro de Entidades Ambientalistas (CadEA), da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. Estas informações não foram incorporadas à 
base de dados desta Matriz Social, pois o acesso a elas não foi disponibilizado para esta equipe; 

§ Consulta ao banco de dados das entidades ambientais na sub-bacia Alto Tietê/Cabeceiras, através 
do Sistema de Gestão Ambiental (SIGAM), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São 
Paulo; 

§ Pesquisa via internet das entidades participantes em processos e chamadas públicas de licitação e 
outras ações dos governos municipais e estadual; 

§ Pesquisa livre em sites de busca da internet, bem com em listas telefônicas on-line. 

Após o levantamento de dados, todas as informações disponíveis, foram sistematizadas em uma planilha 
única, totalizando 594 entidades da sociedade civil, nos 12 municípios abrangidos pela APAVRT. 

Na etapa seguinte, foi feita a conferência e a complementação dos dados identificados, como 
endereços. Para atender esta demanda, foram realizadas buscas de informações complementares, 
usando meios como internet e telefone (mais de 600 ligações telefônicas foram feitas), não sendo 
muitas vezes possível atingir o resultado esperado, devido a dificuldades diversas (numero de telefone 
havia mudado, estava ocupado ou não atendia). 

A partir destas informações, foi realizada uma filtragem nos dados. Apenas foram mantidas as 
informações das entidades que: a) atenderam a ligação e confirmaram os dados; b) não atenderam a 
ligação, mas havia sido identificada mais de uma forma de contato entre endereço, e-mail e telefone; c) 
estavam diretamente ligadas à temática e/ou estavam presentes no território da APAVRT. 

No município de São Paulo, em função da grande quantidade de entidades identificadas, ainda se aplicou 
um quarto filtro que era a presença da entidade no território da APA e/ou sua vinculação temática com 
a gestão desta área. A partir da aplicação destes filtros, chegou-se a um cadastro de 390 entidades da 
sociedade civil nos 12 municípios de abrangência da APAVRT. 

Todas as entidades foram categorizadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), do Ministério da Fazenda, do Governo Federal. Entre as entidades sem fins 
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lucrativos, selecionaram-se as seguintes categorias em função da aderência de seu objeto às finalidades 
de elaboração da matriz social (Tabela 3). 

Tabela 3. Critérios utilizados para categorizar as entidades identificadas. 

Índice utilizado para categorizar entidades com base no CNAE 2.0 

94111 - Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 

Atividades das organizações onde os interesses dos membros são o desenvolvimento e prosperidade de empresas ou de ramos 
comerciais específicos: 

§ Atividades das organizações, federações e confederações empresariais e patronais, nos níveis nacional, estadual e municipal, 
centradas na representação (diante de órgãos da administração pública e em negociações trabalhistas) e na comunicação 
(difusão de informações);  

§ Atividades das câmaras de comércio e das corporações e organismos similares.  

94120 - Atividades de organizações associativas profissionais 

Atividades das organizações e associações constituídas em relação a uma profissão, área técnica ou área de saber e prática 
profissional, tais como as associações médicas, de advogados, de contadores, de engenheiros, de arquitetos, de economistas, etc., 
centradas em:  

§ Estabelecimento e fiscalização do cumprimento de normas profissionais;  
§ Representação perante órgãos da administração pública; 
§ Atividades das organizações e associações artísticas, tais como as associações de atores, pintores, etc.  
§ Atividades de organizações e associações constituídas por membros da comunidade científica.  

94201 - Atividades de organizações sindicais 

Atividades das entidades sindicais e associações de trabalhadores assalariados ou profissionais centradas principalmente na 
representação e defesa de seus interesses trabalhistas. 

94308 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

Atividades de associações que são criadas para atuar em causas de caráter social, tais como a defesa dos direitos humanos, defesa 
do meio ambiente, defesa das minorias étnicas, etc.  

94995 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

Atividades de organizações associativas diversas criadas para defesa de causas de caráter público ou objetivos particulares não 
relacionadas a qualquer atividade classificada em outras classes, tais como:  

§ Organizações que prestam apoio a serviços municipais e educativos;  
§ Associações feministas;  
§ Organizações de proteção de grupos étnicos e minoritários;  
§ Associações de consumidores;  
§ Associações de pais de alunos;  
§ Associações e clubes estudantis;  
§ Fraternidades.  

De posse destas informações, foram organizadas reuniões regionais para que os diversos atores sociais 
envolvidos com o território da APAVRT pudessem se manifestar e para que a equipe deste Plano de 
Manejo pudesse identificar os diversos grupos de interesse e fatores de pressão. 

Para identificar as organizações públicas nas três esferas de governo, municipal, estadual e federal, foi 
realizado um levantamento a partir das páginas on-line das prefeituras, do Governo do Estado e de 
órgãos federais. 

Foram identificadas secretarias municipais e estaduais, comissões permanentes de meio ambiente e/ou 
planejamento e/ou desenvolvimento urbano nos órgãos legislativos, bem como empresas, autarquias e 
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fundações públicas, além do grupo de atuação ambiental do Ministério Público Estadual e de escritórios 
regionais de órgãos federais. 

Como resultado dessa estratégia, entre os representantes de órgãos estaduais, apenas não 
responderam os representantes da Cetesb, CPLA e Emplasa. Dentre os municípios, não se obteve 
resposta dos representantes de Carapicuíba, Barueri, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Poá. No 
grupo da Sociedade Civil, não responderam os representantes da AEAAS, ABES, FIESP, AE&C, 
ASDAMAS, CIESP Leste E CIESP Guarulhos. Em todos os grupos, entretanto, foi possível colher o 
posicionamento da maioria dos representantes e então traçar o perfil de cada um. 

Ao todo foram identificadas 64 organizações públicas, totalizando 454 atores sociais identificados na 
planilha da Matriz Social que segue anexa a este relatório. Ainda a fim de identificar os atores e 
conflitos no território da APAVRT, foi enviado um questionário aos membros do Conselho Gestor 
desta UC. 

 

 
Figura 10 - Mapa das entidades da sociedade civil selecionadas do CNAE 2, segundo critérios apresentados 

na Tabela 3. 

 

2.5.3.4 Patrimônio Histórico Cultural da APAVRT 

A metodologia adotada para a identificação do patrimônio valeu-se da consulta aos sites das 
instituições de proteção do patrimônio nas esferas federal, estadual e municipal relativo a todos os 
municípios que estão na APAVRT. 

Também foram consultados trabalhos técnico-científicos que contemplam a região da APA, de modo a 
identificar elementos histórico-culturais não tombados, elementos imateriais não necessariamente 
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registrados, assim como lugares considerados com relevante paisagem e biodiversidade que podem ser 
considerados patrimônio natural. 

A área analisada restringiu-se a um quilômetro das margens definidas pela APA. Os levantamentos 
foram complementados nas oficinas. 

 

2.6 Zoneamento 

Para elaborar a proposta de zoneamento da APAVRT foram consultados: (i) o diagnóstico 
socioambiental; (ii) os documentos de políticas públicas existentes, tais como zoneamentos municipal, 
ecológico-econômico e minerário e o Plano da Bacia Hidrográfica; bem como (iii) a legislação vigente 
nas esferas federal, estadual e municipal. Os passos metodológicos envolveram: 

§ Reunião com todos os participantes da equipe técnica para um debate visando a proposição de um 
zoneamento prévio; 

§ Detalhamento das zonas pré-estabelecidas, as funções específicas para cada uma das zonas e as 
normas gerais; 

§ Discutir nas oficinas, o pré-zoneamento da APA, apresentado pela Equipe Técnica; 

§ Abertura/espaço para apresentação de alternativas, ajustes ou complementações ao zoneamento; 

§ Identificação de consensos e conflitos, com vistas à definição final do zoneamento do território; 

§ Incorporação das contribuições (conhecimentos e saber local adquiridos) dos atores sociais 
representados; 

§ Apresentação da proposta final de zoneamento em oficina; 

§ Elaboração do instrumento legal, minuta normativa. 

 

2.7 Banco de Dados e Cartografia  

Este módulo é transversal aos três módulos temáticos principais, ou seja, Físico, Biótico e Antrópico, 
do diagnóstico do Plano de Manejo da APAVRT, e como sua própria nomenclatura sugere, Cartografia 
e Banco de Dados Geográfico, as atividades por ele desenvolvidas até então podem ser divididas em ao 
menos dois grandes eixos: (i) compilação, estruturação e organização de um banco de dados geográfica 
para a APAVRT; e (ii) subsídio técnico às equipes temáticas para a geração dos seus respectivos 
produtos cartográficos. 

Os trabalhos foram realizados no Laboratório de Sensoriamento Remoto do Departamento de 
Geografia da USP, por possuir estrutura e equipe capacitada no uso de sistemas computacionais 
capazes de gerenciar banco de dados georreferenciados e efetuar análises espaciais, úteis ao 
planejamento ambiental. 


