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RESUMO
MELLO, Cleide Ferreira Evangelista Cantaluppi. PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ:
ENTRE O PASSADO E O FUTURO. 2019. 146 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de
Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM) da Universidade de São Paulo, São Paulo,
2019.
Os parques lineares tornaram-se instrumentos relevantes de intervenção governamental para
recuperação e preservação ambiental em áreas urbanas de fundo de vale no Estado de São
Paulo. Muitas são as sobreposições institucionais no território da Área de Proteção Ambiental
das Várzeas do Rio Tietê, que nas últimas décadas vem sofrendo com o processo de
degradação ambiental. Por sua vez, o Parque Várzeas do Tietê é uma intervenção
governamental que retoma o projeto original do Parque Ecológico do Tietê, projeto que previa
utilizar as margens do Rio Tietê desde a cidade de São Paulo até a cidade de Salesópolis, onde
se encontra a sua nascente. O território das várzeas do Rio Tietê possui camadas institucionais
que visam a sua proteção ambiental. A criação do Parque Várzeas do Tietê é mais um
elemento que se sobrepõe às demais camadas institucionais presente neste território. O
objetivo é compreender como o Parque Várzeas do Tietê se soma às demais camadas
institucionais. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa que buscou entender os
aspectos intrínsecos ao parque e sua relação no território em que está inserido. Os resultados
obtidos revelaram que o Parque Várzeas do Tietê, além de representar o que é possível existir
em termos de áreas verdes contidos nas várzeas do rio, também é uma política pública que
encontra no incrementalismo uma forma de continuar atuando no território por meio de sua
organização governamental, o DAEE.
Palavras-chave: Parque linear. Parque urbano. Parque ecológico. Políticas Públicas.
Incrementalismo.

ABSTRACT
MELLO, Cleide Ferreira Evangelista Cantaluppi. TIETE FLOODPLAINS PARK:
BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE. 2019. 146 f. Thesis Master’s Dissertation –
Graduate Program of Environmental Science, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
The urban linear parks have become relevant instruments of government intervention for
environmental restoration and preservation in urban areas of valley floor in the state of São
Paulo. There are many institutional overlaps in the territory of the Environmental Protection
Area of the Tiete River, that in recent decades has been undergoing with the process of
environmental degradation. On the other hand, the Tiete Floodplains Park is a government
intervention that recovers the original project of the Tiete's Ecological Park (PET), which
included the use of the riverbanks of the Tiete River, from the city of São Paulo through the
city of Salesópolis, where the Tiete River's source is located. The territory of the river’s
floodplains has institutional layers aimed at its environmental protection. The creation of the
Tiete Floodplains Park (PVT) is another element that overlaps other institutional layers
present in this territory. The purpose is to understand how the Tiete Floodplains Park adds
itself into the other institutional layers. In order to achieve it, a qualitative research took place
looking through the understanding of the intrinsic aspects of the park and its relationship in
the territory where it is inserted. The obtained results revealed that the Tiete Floodplains Park,
besides representing what is possible in terms of green areas in the floodplains of the Tiete
River, it is also a public policy that finds in the incrementalism a way to continue acting in the
territory through its governmental organization, DAEE (Water and Energy Resources
Department).

Keywords: Linear Park. Urban Park. Ecological Park. Public Policies. Incrementalism.
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INTRODUÇÃO

A cidade de São Paulo apresenta escassez de áreas verdes e de fruição para a
população. Além disso, seu principal rio, o Rio Tietê, carrega consigo sérios problemas
ambientais relacionados à poluição, enchentes e ocupações irregulares de suas margens.
Na década de 1940, o Governo do Estado de São Paulo deu início à retificação do Rio
Tietê e na década seguinte iniciou a construção das vias marginais (DAEE, 2017; ENTRE
RIOS, 2009). As áreas verdes das várzeas remanescentes desse processo de urbanização
deram origem ao Parque Ecológico do Tietê (PET) instituído pelo Governo do Estado de São
Paulo em 1976, por meio do Decreto Estadual nº 7.868/1976.
A ideia delineada no projeto de criação do PET corresponde à ocupação das áreas de
várzea do Rio Tietê no espaço compreendido entre as cidades de Santana do Parnaíba e de
Salesópolis, com o objetivo de proteger as várzeas do Rio Tietê e aproveitar as áreas lindeiras
para fruição da população. Devido à inviabilidade econômica relativa aos custos para as
desapropriações predominantes à época, o parque ficou circunscrito aos núcleos Ilha
Tamboré, situado nas cidades de Barueri e Santana do Parnaíba, e Engenheiro Goulart
localizado nas cidades de São Paulo e Guarulhos (DAEE, 2018). Em 2016, o Governo do
Estado de São Paulo transferiu a responsabilidade da gestão do núcleo Ilha Tamboré para os
respectivos municípios em que ele está inserido desvinculando-o do PET, ainda que
permanecesse a necessidade de proteção das áreas de várzea do Rio Tietê. Assim, com o
objetivo de proteger as áreas das várzeas que ficaram descobertas com a limitação do PET, o
Governo do Estado de São Paulo, em 1987, por meio da Lei Estadual nº 5.598/1987, instituiu
a Área de Proteção Ambiental Várzeas do Rio Tietê (FF, 2013).
A partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, intensificaram-se no Brasil as
discussões em torno das questões ambientais. Além da Conferência de Estocolmo foram
realizadas a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento –
Rio 92 (1992), a Rio+10 (2002), a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável - Rio+20 (2012), e a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável (2015) (MMA,
2017; ONU, 2019). As ideias discutidas nesses fóruns foram sendo incorporadas e
institucionalizadas pelos países que são signatários dos acordos firmados nesses espaços e,
consequentemente, traduzidas em políticas públicas.
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Em 2010, o Governo do Estado de São Paulo retoma a ideia delineada no projeto
original do Parque Ecológico do Tietê e institui o Programa Parque Várzeas do Tietê, que
ainda se encontra em processo de implementação. Trata-se do afunilamento de diversas
frentes: ideias, interesses e instituições (KINGDON, 2003; PALIER; SUREL, 2005), como
também representa a continuidade de uma política pública, o que remete à ideia de políticas
incrementais (LINDBLOM, 2009).
O Programa PVT consiste na recuperação e preservação ambiental das várzeas do Rio
Tietê. Entre as ações do programa está prevista a implantação de um parque linear a partir da
construção de 32 núcleos de lazer ao longo do trajeto entre o Parque Ecológico do Tietê –
desde a Barragem da Penha na divisa dos municípios de São Paulo e Guarulhos – até o Parque
Nascentes do Tietê, na cabeceira do rio, localizada na cidade Salesópolis (DAEE, 2017). Em
relação aos núcleos de lazer previstos no projeto, foram implementados o Núcleo de Lazer
Itaim Biacica e o Núcleo Parque Helena, ambos na cidade de São Paulo (DAEE, 2019).
O Programa PVT teve início em 2011 e está previsto para terminar em 2020. Ele está
sendo implementado em três etapas: a primeira, que atualmente está sendo concluída (20112019), compreende o trecho localizado nas cidades de São Paulo e Guarulhos, onde está
situado o PET; a segunda etapa abrange às cidades de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano e a
terceira etapa refere-se às cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis (DAEE,
2018). Não há registro de quando a segunda e a terceira etapa terão início. Sendo assim, o
PVT, ao incorporar o PET, torna-o um de seus núcleos, objeto de análise deste trabalho.
A criação dos parques (PET e PVT) e a Área de Proteção Ambiental Várzeas do Rio
Tietê (APAVRT) são instrumentos constituídos tendo em vista a necessidade de preservação
das várzeas do Rio Tietê. Entretanto, o PET, o PVT e a APAVRT possuem características
específicas e objetivos distintos, ainda que alguns deles acabem por convergir e se sobrepor.
A APA é uma área de proteção ambiental que se configura uma Unidade de
Conservação (UC) pertencente ao grupo de unidades de Uso Sustentável, conforme os termos
estabelecidos na Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). As Unidades de Conservação de Uso Sustentável compatibilizam no
mesmo espaço a conservação do ambiente e as atividades humanas. Assim, todos os
empreendimentos compreendidos na APA devem estar em consonância com as normas
circunscritas à referida categoria de UC.
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As categorias “parque ecológico” e “parque linear”, PET e PVT respectivamente, não
estão previstas na Lei nº 9.985/2000 e, sendo assim, não se enquadram no conceito de UC. O
PET, segundo o Plano de Manejo da APA Várzeas do Rio Tietê – Volume 1 – Principal, de
2013, é caracterizado como sendo “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 apud FF, 2013, p.44). Por sua
vez, o PVT é um parque linear urbano, cujo conceito está vinculado a ideia de parque urbano,
especificamente a aqueles em áreas aluviais de fundo de vale (LEI nº 16.050/2014).
Oliveira (2004), em sua tese sobre a gestão ambiental e os arranjos institucionais dos
parques ecológicos paulistas, aborda o fato de que a definição sobre o conceito de ‘parque
ecológico’ não é clara e os instrumentos que os criam não fazem menção ao seu conceito.
Entende-se, a partir de sua explanação, que a falta de clareza na definição é um dos fatores
que afetam o avanço dos objetivos dos parques ecológicos.
O Plano de Manejo da APAVRT (FF, 2013), cujo documento está suspenso por
questões jurídicas, pontua que o PVT, mesmo não se configurando juridicamente uma
Unidade de Conservação (UC), constitui um importante instrumento para gestão ambiental e
socioambiental do território onde está inserido. Isto porque os parques lineares vêm se
consolidando como instrumento importante para gestão ambiental em áreas urbanas aluviais
de fundo de vales, principalmente, em perímetros que compreendem a Área de Preservação
Permanente (APP), cujos parâmetros estão dispostos no Código Florestal, Lei nº 12.651/2012
(FF, 2013, p.370).
A Área de Proteção Permanente (APP) constitui uma das primeiras ações do poder
público que ocorreu na primeira metade do século XX com o objetivo de proteger as áreas
ecologicamente importantes para o meio ambiente, principalmente para os cursos d’água, pois
este dispositivo visa garantir que as matas ciliares sejam preservadas (BORGES, 2011,
p.1202).
A criação do PET e também do PVT fazem parte de um conjunto de ações do Governo
do Estado de São Paulo propostas como resposta aos desdobramentos do processo não
planejado da expansão urbana sobre o Rio Tietê e suas várzeas (DAEE, 2017). O PET é
constituído pelo que restou das várzeas após a construção das vias marginais do Rio Tietê, e,
posteriormente, o PVT foi criado como compensação ambiental proveniente da supressão dos
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últimos fragmentos de vegetação das margens do Rio Tietê para as obras de ampliação da
Marginal do Tietê na cidade de São Paulo (FF, 2013, p.370, DAEE, 2016 e DERSA 2016).
O PET, PVT e a APAVRT são geridos por órgãos do Governo do Estado de São Paulo
(GESP). O PET e o PVT estão sob a gestão do Departamento de Água e Energia Elétrica
(DAEE), ao passo que a APAVRT está sob a gestão da Secretaria de Meio Ambiente (SMA),
ambos entes governamentais atuantes no mesmo território. Atualmente, estes dois órgãos
foram incorporados à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, conforme disposto no
Decreto Estadual nº 64.059/2019.
As sobreposições institucionais configuradas pela existência de uma APP, uma APA e
dos parques no território que corresponde às planícies aluviares do Rio Tietê, geram tensões
conflituosas neste espaço de atuação. Isto porque um território, embora possua variadas
interpretações sobre o seu conceito (HAESBAERT, 2004 apud SATO, 2018, p.18), está
vinculado ao entendimento de poder que é exercido no espaço que o compreende (SATO,
2018, p.18).
O DAEE está investido de poder pelo Governo do Estado de São Paulo para atuar no
território em que estão inseridos o PET e o PVT. Esta condição está disposta no Decreto
Estadual nº 7.868/1976 que declara de utilidade pública para fins de desapropriação os
imóveis constituídos dos terrenos que compreendem o trecho entre Santana do Parnaíba e
Biritiba Mirim, situados na Bacia do Alto do Tietê, para atender aos interesses do DAEE para
empreender obras de urbanização, recuperação, benfeitorias e criação do PET.
De acordo com a análise feita sobre o PVT, disposta no documento referente ao Plano
Manejo da APAVRT, a formulação e a implantação do PVT teve pouca articulação com a
APAVRT. Neste documento, é ressaltado o fato de que o PVT “não faz menção a seus
objetivos, nem à compensação ambiental que o motivou, nem à implantação do Parque
Linear, que é o objeto de sua intervenção”. Segundo o mesmo documento, isto aponta para o
fato de que o PVT foi inspirado pela atribuição do DAEE no curso do Alto Tietê com a
preocupação fundamental de controlar as cheias na área urbana de São Paulo (FF, 2013,
p.371). Ao observar o Decreto Estadual nº 55.724/2010, que dispõe sobre a implementação do
Programa Parque Várzeas do Tietê e dá outras providências correlatas, constata-se que não há
menção sobre o parque linear como ressaltado no Plano de Manejo da APA Várzeas do Rio
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Tietê – Volume 1 – Principal. A menção à implantação do parque linear aparece citada no site
do DAEE e em outros documentos relacionados ao PVT (DAEE, 2018).
Lindblom (2009, p.163), observa, em seus estudos sobre o incrementalismo, que nas
tomadas de decisões políticas, os agentes preferem optar por políticas públicas embasadas em
suas experiências passadas em que a “seleção final” seria a combinação entre os valores e os
instrumentos necessários para alcançar estes valores. Neste sentido a escolha do PVT como
instrumento de gestão evidencia que tal escolha está pautada na experiência passada do
Governo do Estado de São Paulo, representado pelo DAEE, nas várzeas do Rio Tietê.
Assim o questionamento central é “como a criação do PVT se soma às demais
sobreposições institucionais nas várzeas do Rio Tietê?”
A proposição é que a criação do PVT é mais uma camada que reforça
institucionalmente a área ambiental do território em questão, marcada pela degradação ao
longo dos anos.
O objetivo geral deste trabalho tem como proposta examinar e analisar como a
sobreposição das funções e vocações do PVT influenciam nos interesses das demais
instituições contidas no território onde ele está inserido. Os objetivos específicos consistem
em identificar e mapear as sobreposições institucionais existentes nas áreas de várzeas do Rio
Tietê.
Sendo assim, o trabalho apresentado está estruturado em 8 capítulos, além desta parte
introdutória:
Capítulo 1: metodologia de investigação adotada para pesquisa.
Capítulo 2: histórico dos principais instrumentos institucionais que norteiam as ações e
os interesses no âmbito do PVT.
Capítulo 3: teoria utilizada para embasar as análises dos dados empíricos.
Capítulo 4: características do território onde o parque está inserido, a importância do
Rio Tietê e as respectivas áreas de preservação e proteção ambientais.
Capítulo 5: apresentação dos conceitos relativos às categorias dos parques ecológico,
urbano e linear.
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Capítulo 6: apresentação do histórico do Parque Ecológico do Tietê para entender o
propósito e a relação com o território, exposição do que consiste o Programa Parque Várzeas
do Tietê e a apresentação do órgão responsável que implementa e realiza a gestão dos
parques.
Capítulo 7: discussão dos resultados obtidos a partir da teoria apresentada.
Capítulo 8: considerações finais.
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1.

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

A pesquisa apresentada utilizou a metodologia qualitativa para desenvolver o trabalho
de investigação. Segundo Creswell (2010, p.186), a metodologia qualitativa apresenta
característica interpretativa que utiliza múltiplos métodos de investigação interativos e
humanísticos.
A dimensão teórica utilizada neste trabalho foi pensada para buscar respostas para a
pergunta da pesquisa a partir da teoria da sociologia da ação pública. No entanto, o trajeto
percorrido demonstrou ser um caminho sinuoso. Ao tentar buscar a resposta pela ação
pública, o que se revelou foi que a teoria que melhor se adequava à compreensão do caso
estudado foi aquela compreendida dentro do conceito de incrementalismo, desenvolvido por
Charles Lindblom na década de 1950. O incrementalismo por ele proposto se baseia na ideia
de que as políticas públicas são produzidas a partir de ações marginais às políticas préexistentes de modo que se mantenha o status quo (LINDBLOM, 2006).
A dimensão temática da pesquisa está circunscrita no contexto dos parques em áreas
urbanas. A predileção pelo tema está relacionada à sua relevância ambiental, uma vez que as
cidades urbanizadas tendem a possuir baixa disponibilidade de áreas verdes e,
consequentemente, alto grau de impermeabilização do solo. Assim, os parques representam
para esses espaços uma das raras opções de escoamento “natural” para as águas pluviais e
também a possibilidade de outros usos pela população, como, por exemplo, o lazer e a fruição
da natureza.
O recorte empírico compreende o âmbito do Parque Várzeas do Tietê (PVT) e suas
sobreposições institucionais no território onde está inserido, especificamente no trecho
compreendido nas cidades de São Paulo e Guarulhos, que corresponde à primeira etapa de
implementação do Programa PVT. A escolha do PVT se deve ao fato de que a intervenção
deste programa de governo ocorre em um local com histórico de degradação ambiental em
contexto urbano permeado por vieses institucionais visando a preservação e recuperação
ambiental.
A pesquisa se situa a partir da criação do PVT, ocorrida em 2010, até o ano de 2018.
Entretanto, isso não significa que os eventos históricos que ocorreram anteriormente à data
inicial não foram analisados para compreender o contexto, mesmo porque para compreender o
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proposto na pesquisa em torno do PVT é necessário retomar algumas ações do poder público
realizadas antes de sua criação.
Para tanto, o método de investigação aplicado à pesquisa é o estudo de caso, método
que busca explorar dados relacionados ao fenômeno que está sendo investigado de modo que
possibilite uma análise holística e o mais completa possível de uma ou várias unidades que
pode ser uma escola, um aluno ou um grupo de alunos, uma comunidade ou um grupo
específico dentro desta comunidade, uma política pública ou mesmo um elemento dentro
desta política pública (STAKE, 2005; GOLDEMBERG, 1997).
O estudo de caso proposto é uma investigação exploratória que aborda uma unidade
que é uma intervenção governamental, o PVT, caracterizada como caso único devido a sua
subjetividade e especificidade. Stake (2005, p.2) ao abordar sobre estudos de caso único diz
que o estudo de caso é algo específico, complexo e em funcionamento integrado a um
sistema. O autor ainda aponta que o estudo de caso não é uma investigação por amostragens e
nem a compreensão de outros casos, mas o esforço de compreender o caso em si, o que ele vai
denominar de “estudo caso”. Para o autor, a terminologia está relacionada ao fato de que o
caso é dado pelo próprio objeto: para ele o importante é o que este tipo de estudo pode
possibilitar aprender sobre outros casos ou mesmo sobre algum problema geral (STAKE,
2005, p.3).
A escolha dessa estratégia se deve ao fato de que o objeto investigado apresenta
características subjetivas e específicas que demandam um olhar exploratório sobre si. Para
alcançar este objetivo a coleta de dados foi realizada a partir do levantamento de documentos
públicos, literatura sobre o tema, observações e entrevistas semiestruturadas.
Os documentos públicos, como também a revisão da literatura sobre o tema, consistem
em parcela relevante da pesquisa, pois as leis, decretos, entre outros documentos e
publicações, constituíram boa parte das informações e das ações materializadas ao longo do
tempo abarcado pela análise. Mann (1975, p.61) e Gil (1995, p.158) mencionam que as fontes
de documentos permitem ao pesquisador dados importantes que contribuem para que o
pesquisador otimize o tempo no trabalho de levantamento de campo.
Em relação aos documentos, Creswell (2010, p.192) acrescenta que, além de permitir
que o pesquisador os acesse em momento oportuno, os documentos representam a “prova
escrita” do acontecimento. Porém o autor ressalta que os documentos também podem, ao
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mesmo tempo, apresentar limitações como a dificuldade em obtê-los, a informação estar
protegida ou o material estar incompleto, o que inviabilizaria o trabalho do pesquisador.
Devido a estas circunstâncias, a pesquisa qualitativa conta com múltiplos métodos de
investigação para que o pesquisador possa se cercar de informações e compreender o máximo
possível do objeto estudado.
Para ampliar o conhecimento e basear-se em mais informações foi utilizada a técnica
da observação. De modo geral, a observação é uma ferramenta inerente ao ser humano que
possibilita captar situações que, por vezes, não estão disponíveis em outros recursos. A
observação é aquilo que vemos e ouvimos (MANN, 1975, p.23) e, sobretudo, aquilo que
captamos com todos os nossos sentidos para elaborar o entendimento do nosso cotidiano
(GIL, 2008, p.100). Mann (1975, p.24) diz que é impossível descrever em sua totalidade as
ações que ocorrem em uma situação social corriqueira do nosso dia a dia, pois a observação
traz consigo a seletividade de quem está observando independente do tipo ou critério de
observação que esteja sendo realizada.
A observação pode conter diferentes graus de interação do observador em relação ao
que está sendo observado. Gil (2008, p.101) pontua dois critérios que devem ser
considerados: a observação simples e a observação participante. O autor diz que dependendo
do grau de interação do observador com o que está sendo observado podem ser combinados
os dois critérios de observação à conveniência do pesquisador. Tratando-se da pesquisa ora
apresentada foram combinados estes dois critérios, pois as observações tiveram certo grau de
interação com os observados, mormente no que concerne a conversas de qualquer natureza.
A observação simples se caracteriza como uma observação espontânea, informal e não
planificada em que o observador se disponibiliza a colocar sua atenção ao que está se
apresentando diante dele (GIL, 2008, p.101). Contudo, embora a observação simples tenha
suas limitações decorrente desse aspecto não estruturado, ainda assim é válida do ponto de
vista científico, uma vez que ela é seguida de um processo de análise e interpretação (GIL,
2008, p.101). Gil (2008, p.103) pondera que o inconveniente deste tipo de observação é que
ela depende da memória do observador, pois as anotações são realizadas posteriormente ao
que foi observado.
Este tipo de observação simples se assemelha à observação flutuante, método aplicado
pela antropóloga urbana Colette Pétonnet em seu estudo sobre o cemitério Père-Lachaise, em
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Paris. O uso da observação flutuante possibilitou que a pesquisadora identificasse
determinados frequentadores que utilizam o cemitério de formas distintas da forma habitual
relacionada à função de um cemitério. Também foi possível ela perceber que existem pessoas
que se profissionalizam no ofício das lembranças. Pétonnet define que a observação flutuante
consiste
“em permanecer vago e disponível em toda a circunstância, em não mobilizar a
atenção sobre um objeto preciso, mas em deixá-la ‘flutuar’ de modo que as
informações o penetrem sem filtro, sem a priori, até o momento em que pontos de
referência, de convergências, apareçam e nós chegamos, então, a descobrir as regras
subjacentes” (PÉTONNET, 2008, p.102)

Já a observação participante consiste na participação real do pesquisador na vida da
comunidade que está sendo observada. Portanto, esta técnica pode assumir duas formas: a
natural, quando o observador pertence à mesma comunidade, ou a artificial, quando o
observador se integra ao grupo (GIL, 2008, p.103).
Neto (1994) considera que a observação participante ocorre quando o observador
estabelece um contato face a face com os observados. Isto porque, para este autor, a técnica da
observação participante pode ocorrer de ser uma “participação plena”, que se caracteriza pelo
envolvimento por inteiro em todas as dimensões da vida cotidiana do grupo que está sendo
observado, ou ser um “distanciamento total de participação”, que prioriza somente a
observação. Assim, entre um extremo e o outro, Neto (1994, p.101) ressalta que há variações
da técnica no que se refere ao papel do pesquisador como observador participante. Ele aponta
duas variações na observação participante – a primeira está relacionada ao papel do
pesquisador como participante observador que se integra no cotidiano do grupo. A segunda
está relacionada ao papel do pesquisador como o observador participante, que ocorre de forma
rápida e superficial, como contribuição para complementar as entrevistas.
Existe também uma derivação da observação participante chamada de pesquisa-ação,
que consiste na participação do pesquisador enquanto agente transformador da realidade do
grupo ao qual escolheu para observar. Thiollent (1994, p.14) define a pesquisa-ação da
seguinte forma
“a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participante”
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É importante ressaltar que, para as observações desenvolvidas neste trabalho, não houve
uma integração plena, e sim conversas com funcionários e agentes públicos que trabalham no
parque. Pode-se caracterizar a observação aplicada na pesquisa como sendo uma variante em que
foi associada parte da observação simples e parte da observação participante, mas esta última no
que tange ao papel do pesquisador como observador participante (Figura 1).
Figura 1 - Esquema sobre a observação realizada na pesquisa

Fonte: Elaboração da autora

Para as observações, foram realizadas incursões ao campo estudado para poder
apreender o ambiente do parque, o território em que está inserido, os acessos a ele, como são
os funcionários, agentes e frequentadores, em que espaços ocorrem interações, dentre outros
elementos observáveis.
Primeiro, foi realizada uma incursão de reconhecimento do campo em relação ao
alcance do PVT, desde a Barragem da Penha, onde está localizado o PET, na cidade de São
Paulo, até Salesópolis, nas nascentes do Rio Tietê, onde se encontra o Parque das Nascentes.
Esta incursão foi realizada em dois dias seguidos, descartados os períodos noturnos. Depois,
foram realizadas incursões nos núcleos que estão localizados nas cidades de São Paulo e
Guarulhos. Vale salientar que nessas incursões foram realizadas conversas com as pessoas
que trabalham no parque a fim de captar os discursos recorrentes sobre o parque e seu
entorno. As incursões serviram também como forma de aproximação e para estabelecer
diálogo com os agentes mais estratégicos, o que possibilitou a pesquisadora acessar alguns
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documentos que não estavam disponíveis em plataformas de internet e nem em bibliotecas,
além de possibilitar as conexões para realização das entrevistas.
Quanto às conversas, Spink (2008, p.70) propõe que no cotidiano as pessoas entram
em um “fluxo de fragmentos corriqueiros e de acontecimentos em micro-lugares”. Nesse
sentido, o autor chama a atenção para a importância dos acontecimentos nos encontros diários
que são os fatos que estão na superfície das relações. Essas situações proveem informações
que muitas vezes não são transmitidas de forma direta em uma entrevista com questões mais
direcionadas.
Para as entrevistas, decidiu-se pelo formato semiestruturado, que consiste na
elaboração de um roteiro para guiar o entrevistador durante a entrevista, composto por um
conjunto de perguntas padronizadas e alguns apontamentos sobre o objeto que está sendo
investigado, deixando o entrevistado falar mais abertamente sobre o assunto (MAY, 2004,
p.188).
As entrevistas foram realizadas com agentes públicos que tinham alguma relação com
o objeto da pesquisa visando entender mais adequadamente as relações existentes entre os
aspectos institucionais envolvidos ou mesmo de como se dá a gestão do parque. Importante
esclarecer que nem todos os agentes públicos contatados concederam entrevistas – alguns
alegaram que não tinham como contribuir com o assunto e outros não responderam aos emails enviados e nem às ligações realizadas. É importante ressaltar que o DAEE, como toda
organização, possui em sua hierarquia o âmbito estratégico, que são os agentes situados nos
postos de diretoria do DAEE, e o âmbito tático, que são os agentes que estão na diretoria do
parque. Abaixo, no Quadro 1, estão listados os agentes entrevistados para a pesquisa.
Quadro 1 - Lista dos agentes entrevistados

Entrevistado

Organização

Vínculo

1

DAEE/ PET

Público

2

DAEE/ PET

Público

3

DAEE/ PET

Público

4

DAEE/ PET

Público

5

DAEE/ PET

Público

6

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Público

7

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Público

Fonte: Elaboração da autora
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Para o registro das entrevistas, embora os manuais de pesquisa orientem a necessidade
de as entrevistas serem gravadas em áudio ou vídeo (CRESWELL, 2010), optou-se para o
registro das entrevistas anotações em manuscritos (caderno de campo) ao invés de gravar os
depoimentos. Esta escolha foi para que os entrevistados não se sentissem constrangidos
devido ao exercício de suas funções como agentes públicos, considerando que suas funções de
trabalho possuem certo grau de hibridismo, pois são desempenhadas em um universo que se
situa entre a burocracia e o mundo político.
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2.

A POLÍTICA PÚBLICA EM CAMADAS

A construção das políticas públicas surge nos Estados Unidos, na década de 1950,
como subdivisão da ciência política (Frey, 2000; Faria, 2003, Souza, 2006) para compreender
“como e porque os governos optam por determinadas ações” (Souza, 2006, p.22).
Neste contexto, influenciados pelas análises introduzidas pelo cenário da Guerra Fria,
as análises em políticas públicas estão centradas em aplicar métodos científicos para
formulação e tomadas de decisões em políticas públicas (Souza, 2006). Desta forma, as
tomadas de decisões governamentais eram dominadas pela corrente das análises racionalistas
que imperavam à época e tinham como expoentes Laswell e Simon (Souza, 2006, p.24).
Laswell é quem insere, ainda em 1936, a terminologia “policy analysis (análise de políticas
públicas)” com a ideia de compatibilizar o “conhecimento científico” e as ações
governamentais (Souza, 2006, p.24). Ao passo que Simon, em 1957, desenvolve o conceito de
“racionalidade limitada dos decisores de políticas públicas” que consiste no entendimento de
que os tomadores de decisão em políticas públicas possuem informações imperfeitas ou
incompletas e, para minimizar esta limitação, ele propõe que a “racionalidade limitada” pode
ser maximizada por meio da criação de “regras e incentivos” (Souza, 2006, p.24).
Neste período, especificamente em 1959, Lindblom “questiona a ênfase no
racionalismo propostos por Laswell e Simon”, argumenta que nas decisões em políticas
públicas existem outras variáveis que nem sempre são possíveis de serem analisadas
exaustivamente e insere, desta forma, o conceito do “incrementalismo”, que tem como
principal aspecto ações marginais a partir das políticas existentes (Lindblom, 2006; Souza,
2006). A partir deste período, foram propostos outros modelos de análises em políticas
públicas (Souza, 2006) e realizadas “significativas reformulações” para entender as interações
inerentes aos respectivos processos onde são considerados atores estatais e atores privados
que também orbitam as relações de poder nos assuntos decisórios do Estado (Faria, 2003,
p.21).
Nestas novas propostas de modelos e conceitos teóricos para analisar as políticas
públicas, também são produzidas as críticas entorno do “incrementalismo” que também tem
suas limitações e é abordado mais adiante a partir do ponto de vista de Yehezkel Dror.
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Tendo em vista que Lindblom, na década de 1950, propôs um conceito que incorpora
aspectos como, por exemplo, a periodicidade em que caminham as ações governamentais ou
mesmo a forma como se obtém as respostas dos problemas públicos que afligem a sociedade,
o incrementalismo parece estar mais presente que nunca nos nossos dias.
Checco e Caldas (2019, p.7), no estudo sobre a política de mudanças climáticas no
município de São Paulo entre os anos de 2001 e 2012, apontam que a partir do ano de 2005 as
políticas desenvolvidas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São
Paulo foram formuladas tendo como base as políticas que já estavam em andamento.
Reservando as devidas especificidades quanto ao tipo de política desenvolvida, a
criação do PVT se assemelha ao apontado por Checco e Caldas (2019), pois é uma ação
governamental que se desenvolve a partir de outra ação pré-existente, que se interpola e que
se soma a outras camadas de políticas públicas se adequando às especificidades do contexto
atual, de modo que os demais grupos afetados tendem a aceitar tal intervenção sem abalar as
estruturas do que está em andamento.
Lindblom, a partir de seus estudos, deu origem a outras vertentes para análises no
campo das políticas públicas, como a apresentada por Yehezkel Dror que busca conjugar
aspectos de análises racionais e irracionais como proposta alternativa ao incrementalismo.
Posto isto, é importante pensar se ainda hoje o incrementalismo faz sentido ou se este
conceito já foi superado na sociedade contemporânea. Ao observar o Programa Parque
Várzeas do Tietê, parece que o conceito ainda faz algum sentido, pois o programa consiste em
uma ação que trabalha para solucionar problemas complexos em torno de questões ambientais
relativas ao adensamento urbano, ora planejado ora desordenado, sobre área de manancial do
Rio Tietê.
O Parque Várzeas do Tietê pode ser analisado por vários modelos ou categorias
existentes na miríade de modelos propostos desde a década de 1950. O incrementalismo
possui características plausíveis para analisar a pesquisa desenvolvida. O PVT, por ser um
programa que retoma e dá continuidade a ideia do PET, tem aspectos que o aproxima e o
circunscreve no conceito de incrementalismo proposto por Lindblom. Principalmente,
considera-se que o PVT é uma ação que está relacionada às complexidades inerentes ao
território onde se sobrepõem a outras camadas institucionais existentes.
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Na próxima parte deste capítulo são apresentadas as principais características sobre o
conceito de incrementalismo, como também suas limitações. Há também uma das críticas que
o conceito desenvolvido por Lindblom recebe de forma contundente, mas não a ponto de
invalidar as observações formuladas por ele.
2.1

O Incrementalismo
O incrementalismo é um conceito proposto por Charles E. Lindblom na década de

1950 que considera que o incrementalismo “é e deve ser o método usual” para formulação de
políticas públicas, exceto quando seja necessário dar grandes saltos políticos em políticas
públicas (LINDBLOM, 2009).
Do ponto de vista incremental, as tomadas de decisão em formulações de políticas
públicas são ações marginais às políticas públicas já existentes. Lindblom (2009, 161-163),
em termos de decisão, observa que as incertezas relativas às informações imperfeitas ou
incompletas agem sobre o comportamento do indivíduo que tende a tomar decisão confiando
em sua experiência passada para avaliar as implicações futuras, ainda mais quando a tomada
de decisão tem que lidar com questões com alto grau de complexidade, como, por exemplo, as
questões ambientais.
O incrementalismo é visto por duas perspectivas: pela análise das políticas públicas
para as tomadas de decisões pelos gestores e pela tomada de decisão propriamente dita que é a
política incremental.
Em relação à perspectiva analítica para as tomadas de decisão, Lindblom (2009, p.63165) formaliza o “método das sucessivas comparações limitadas (ramescência)” que se
contrapõe com o “método racional-compreensivo (raiz)” ou convencional científico e que o
autor vai denominar em seu outro artigo, em 1979, como método “sinóptico” por possuir
“pretensão de ser completa” (LINDBLOM, 2006, p.101), conforme exposto no Quadro 2:
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Quadro 2 - Comparativo dos dois métodos abordados por Lindblom (1959) em que o b se contrapõe ao a

Método convencional-compreensivo

Método das sucessivas comparações limitadas

(Raiz)

(Ramescência)

1a) A elucidação dos valores ou objetivos é feita 1b) A seleção das metas valorativas e a análise
de forma distinta e, em geral, como um préempírica da respectiva ação necessária não
requisito para a análise empírica das
são coisas distintas uma da outra e sim
propostas alternativas de decisão.
intimamente interligadas

2a) A formulação de políticas é, portanto, 2b) Como os meios e fins não são dissociáveis
abordada via análise de meios e fins: em
uns dos outros, a análise dos meios e dos
primeiro lugar, isolam-se os fins e, depois,
fins é, muitas vezes, inadequada ou limitada.
buscam-se os meios para atingir os fins.

3a) O teste de uma “boa” política consiste em ela 3b) O teste de uma “boa” política consiste
revelar-se o meio mais apropriado para
tipicamente em que vários analistas
atingir os fins desejados.
concordem diretamente sobre uma decisão
política (mesmo que eles não concordem
que essa decisão seja o meio mais
apropriado para o objetivo acordado).
4a) A análise é compreensiva; todo fator de
relevância maior é tomado em conta.

4b) A análise é drasticamente reduzida:
Importantes resultados possíveis são
deixados de lado
Importantes propostas potenciais de
solução são ignoradas.
Importantes valores afetados não são
levados em conta.

5a) Com frequência, é forte a dependência de
teorias.

5b) Uma sucessão de comparações reduz ou
elimina em grande parte a dependência de
teorias.

Fonte: Lindblom (2009, p.165)

Dois aspectos que envolvem o conceito de Lindblom estão na ideia de que os valores
norteiam as ações dos tomadores de decisão. Os valores a que Lindblom se refere são
desenvolvidos a partir da formação do indivíduo e ao ambiente em que ele está exposto.
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Assim, o primeiro aspecto é que “a pessoa escolhe valores e políticas a um tempo e ao mesmo
tempo” e o segundo é que “o administrador concentra sua atenção nos valores marginais ou nos
incrementais” (LINDBLOM, 2006; 2009). Sendo assim, o autor diz que o “método das
sucessivas comparações limitadas” possibilita “testar a concordância em torno do que é possível,
mesmo que não haja acordo sobre valores” (tradução livre) (LINDBLOM, 2009, p.171).
Ainda sobre a dimensão analítica do incrementalismo, Lindblom (2006, p.100)
distingue três tipos de análises incrementais para as tomadas de decisões: (1) a análise
incremental simples (2) a análise incremental dissociada ou desarticulada (disjointed
incrementalism) e (3) a análise incremental estratégica. Segundo o autor, elas apresentam as
seguintes características para que possam ser chamadas de incrementalismo
“1) a análise que se limita a consideração de políticas alternativas que diferem
somente incrementalmente do estabelecido (análise instrumental simples)
2) a análise que se caracteriza por um conjunto de estratégias interdependentes de
simplificação e seletividade, das quais a análise incremental simples é somente uma
das unidades [...]
a) a limitação da análise e umas poucas alternativas políticas mais ou menos
conhecidas
b) o entrelaçamento na análise das metas políticas e outros valores com aspectos
empíricos do problema
c) a maior preocupação analítica pelos males a remediar que pelas metas positivas
a alcançar
d)

uma sequência de ensaios, erros e correção dos ensaios

e) uma análise que explora somente algumas, não todas, as conseqüências
possíveis importantes da alternativa em consideração (que está sendo considerada)
f) a fragmentação do trabalho analítico entre muitos participantes da tomada de
decisões, com distintas posições e partidos tomados
Chamo a este método complexo de análises: incrementalismo dissociado (disjointed
incrementalism)
3) a análise limitada a qualquer conjunto de estratégias calculadas ou escolhidas
deliberadamente para poder simplificar os problemas complexos de políticas
públicas, eles são para recortar a análise “científica” convencionalmente exaustiva.
Chamo a tal prática: análise estratégica.” (tradução livre) (LINDBLOM, 2006,
p.100-101)
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Portanto, as análises incrementais são formas analíticas que estão inter-relacionadas,
pois o incrementalismo dissociado compreende uma das formas possíveis de análise
estratégica, assim como a análise incremental simples é um dos elementos que compõe a
análise incremental dissociada (LINDBLOM, 2006, p.101).
Para Lindblom (2006, p.101), a análise “científica” convencional (racional-exaustiva)
configura limitações, uma vez que em políticas públicas não se consegue alcançar todos os
fatores importantes necessários para se ter em conta, para conseguir atingir as análises de
forma plena. Desta forma, o autor defende a ideia de que em políticas públicas as análises
serão sempre incompletas, o que se consegue é aproximar de uma análise plena, mas nunca de
forma que se consiga cumprir todos os rigores demandados pela racionalidade (LINDBLOM,
2006, p.102). Um dos modelos das análises incrementais propostas por Lindblom que pode
ocupar o local da abordagem teórica e assim se afastar da análise racional-exaustiva (racionalcompreensiva ou raiz), consiste na análise “incrementalismo dissociado”, pois este tipo de
análise busca integrar outros elementos de forma não tão simplificada para aquelas políticas
que precisam avançar de forma integrada (LINDBLOM, 2009, p.176).
Referente à política incremental propriamente dita, o incrementalismo possibilita
identificar com mais facilidade os grupos insatisfeitos com determinado incremento e também
prever as possíveis reações de tais grupos (LINDBLOM, 2009, p.174). A criação,
implementação e gestão do PVT está vinculada a um órgão pertencente ao setor hidráulico do
Governo do Estado de São Paulo, mas este último também possui em sua estrutura outro
órgão para questões ambientais mais voltadas para a promoção de parques e unidades de
conservação dentro do Estado, onde a criação do PVT implica diretamente em áreas de
interesse deste órgão ambiental.
Da perspectiva do incrementalismo, as políticas públicas não são decididas em uma
única vez. Segundo Lindblom (2009, p.175), elas são “formuladas e reformuladas
indefinidamente”, pois a política é um processo sucessivo de ações que se aproxima ao
objetivo desejado, mas este muda de acordo com o que é reconsiderado, assim o autor
menciona que, em relação aos tomadores de decisão,
“[...] seqüências passadas de medidas políticas deram-lhe conhecimento sobre as
conseqüências prováveis de passos semelhantes dados em relação ao futuro [...] não
precisa tentar dar saltos enormes rumo a suas metas, avanços que exijam dele
previsões que vão além de seu conhecimento [...] ele tem efetivamente condições de
testar suas previsões anteriores, à medida em que se movimenta no sentido dos
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passos seguintes [...] ele pode com freqüência remediar erros passados com razoável
rapidez [...]” (tradução livre) (LINDBLOM, 2006, p.175)

Lindblom (2006) defende que, do ponto de vista político, as políticas incrementais têm
um aspecto saudável, devido ao fato de que o incrementalismo
“Quando se acompanha com sequências de ensaios e erros é uma exploração
inteligente. Reduz os riscos da controvérsia política animando os perdedores a
aceitar suas perdas sem chocar todo o sistema político” (tradução livre)
(LINDBLOM, 2006, p.107)

Sendo assim, a política incremental possibilita ações de forma gradual que podem ir
do menor grau ao maior grau de ação para possibilitar mudanças em políticas públicas, sem
ter que agir de forma drástica.
O incrementalismo está associado a governos democráticos, devido a sua capacidade
de realizar mudanças graduais sem impactar em grande escala outros grupos de interesses
contrários àqueles grupos que estão dominando aquelas políticas que estão sendo
incrementadas. Porém, o incrementalismo não é um conceito que faz distinção com regimes
governamentais, ele é um modo de fazer política. Assim, Lindblom (2006, p.111) ressalta que
o incrementalismo também é adotado em governos autoritários, a confusão consiste no fato de
que, em regimes autoritários, possui capacidade de impor políticas mais drásticas
(LINDBLOM, 2006, p.111).
Independente dos regimes políticos de governos os ajustes partidários são realizados,
uma vez que os indivíduos participantes (atores) se “afetam uns aos outros mutuamente”.
Assim, as tomadas de decisões apresentam as seguintes características
“As políticas resultam do ajuste mútuo mais ou menos como ocorre do que algo que
se decide
As políticas são influenciadas por um grande número de participantes e de interesse
A conexão entre as boas razões para uma política pública e a política é obscura, pois
muitos dos participantes atuam por diversas razões
Ainda que a coordenação central seja deficiente ou inexistente, os ajustes mútuos de
diversos tipos entre os participantes (a negociação é somente uma classe de ajuste)
atua como mecanismo de coordenação na decisão da política” (tradução livre)
(LINDBLOM, 2006, p.114)

O “mútuo ajuste partidário” tem similaridade de significado no “pluralismo”. Segundo
Lindblom (2006, p.115), normalmente expressa-se em objeções semelhantes às objeções ao
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“pluralismo” de que “nem todos os interesses são representados pelos participantes, nem a
influência dos participantes é proporcional ao número de cidadãos que representam” (tradução
livre) e que, em caso de autoridade central forte, pode ser um instrumento para manter as
desigualdades historicamente herdadas, como também os valores e interesses representados
são dos que dominam estes espaços de negociações. Assim, Lindblom (2006, p.116) divide as
questões de políticas em duas categorias: a primeira são as “questões ordinárias da política”,
em que o ajuste partidário é ativo e influente, mesmo com desigualdades. Já a segunda
categoria é aquela que consiste nas “grandes questões relativas à estrutura fundamental da
vida político-econômica” que são as distribuições da riqueza, do poder político e as inerentes
do mundo empresarial – para o autor, o ajuste partidário mútuo nesta categoria é ausente ou
frágil.
Lindblom (2006, p.119) ressalta que os problemas complexos não são passíveis de
serem analisados plenamente. Assim, o mais adequado é buscar estratégias para manusear
com habilidade esta limitação, que é o incrementalismo.
Por outro lado, Dror (2006) aponta que o incrementalismo defendido por Lindblom,
pode incorrer no erro da inércia e contra a inovação em políticas públicas. Para Dror (2006,
p.124) o incrementalismo é adequado desde que cumpra três condições inter-relacionadas
“1) Os resultados das políticas atuais devem ser satisfatórios para que se possa
considerar que as mudanças marginais aportam uma taxa aceitável de melhora nos
resultados das políticas
2) Não deve variar muito a natureza dos problemas
3) Deve permanecer constante a disponibilidade dos meios para atender os
problemas” (tradução livre) (DROR, 2006, p.124)

Ou seja, o incrementalismo para DROR (2006, p.125) funciona adequadamente em
políticas públicas em contexto de estabilidade social as quais não necessitem de grandes
transformações. No entanto, quando os resultados das políticas públicas passadas são
indesejáveis, o autor defende que o melhor é assumir os riscos e optar pelo radicalismo de
novos rumos para que se possa alcançar mudanças mais estruturais.
DROR (2006, p.127) propõe uma terceira via que seria o “modelo ótimo de tomada de
decisões” o qual conjugaria elementos da “análise racional-exaustiva” (convencional) com
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elementos da “análise extra racional”, que equivale ao método das “comparações sucessivas
limitadas” proposto por Lindblom.
No entanto, Lindblom (2009) reconhece que o que ele está propondo não é um método
perfeito, mas um método pelo qual se assuma as incertezas inerentes nas análises de políticas
públicas, pois a limitação de seu método, como o próprio autor coloca, tem “imperfeições e
são muitas”. Ele exemplifica no seguinte trecho
“o método não contém salvaguarda interna para todos os valores relevantes e
também pode levar o formulador de decisões a perder excelentes opções políticas,
pela simples razão de elas não terem sido sugeridas pela cadeia das sucessivas
medidas políticas que ligam o passado à situação presente” (tradução livre)
(LINDBLOM, 2009, p.178)

Deste modo, o incrementalismo possui duas dimensões: as análises para tomadas de
decisão em políticas públicas e a decisão da política pública do que é realizado. Importante
ressaltar que a análise dos resultados deste trabalho focará na dimensão da política pública
propriamente dita.
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3.

HISTÓRICO SOBRE AS SOBREPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS

Esta parte pretende colocar em perspectiva os principais decretos e as principais leis
que foram publicados pelo Poder Público a fim de demonstrar a estrutura institucional para o
referido território e para o avanço do fortalecimento das questões de preservação ambiental.
No Brasil, o arcabouço institucional voltado para a proteção ambiental remonta ao
século passado com a publicação pelo Poder Público do primeiro Código Florestal, Decreto
Federal nº 23.703 de 1934, que nasce com o objetivo de normatizar o uso das florestas em
território nacional1 (SAUER; FRANCA, 2012, p.287). Este decreto é instituído em um
contexto socioeconômico em que havia a necessidade de criar regras de utilização dos
recursos florestais e uso do solo. Em 1934, o avanço extensivo da cafeicultura sobre os
morros do Vale do Paraíba e do Estado de Minas Gerais substituía a vegetação nativa
existente, ao mesmo tempo em que a atividade florestal em todo o país era baseada no
extrativismo, o que fez à época com que os estoques de araucária fossem exauridos nos
Estados do Paraná e Santa Catarina (AEHRENS, 2005, p.88).
O Código Florestal de 1934 apresentou dificuldades para ser implementado em todo o
território nacional. Entre os motivos apresentados, as dificuldades decorriam da inércia das
autoridades estaduais, a não instituição dos Conselhos Florestais Estaduais e Municipais que
estavam previstos no artigo 1º do referido Código Florestal, como também a inexistência de
uma Polícia Florestal (prevista no artigo 56 e nos seguintes) que fizesse frente às demandas
necessárias contidas na respectiva lei (SILVA, 1945, p.392 apud AEHRENS, 2005, p.88).
Assim, diante de tais circunstâncias foi elaborada uma nova proposta do instrumento legal a
qual foi materializada na Lei Federal nº 4.771 de 1965 (AEHRENS, 2005, p.88, 89).
A Lei Federal nº 4.771 de 1965 é que introduz o conceito de área de preservação
permanente como conhecemos hoje e também estabelece limites a serem preservados das
respectivas áreas. Este Código Florestal sofreu algumas alterações no transcorrer de sua

1

O surgimento deste decreto não significa que não havia leis florestais antes de 1934, segundo mencionado em
Franca et tal (2011) apud Sauer; Franca (2012, p.287), na historiografia do Brasil consta que “um dos primeiros
instrumentos de controle de ações antrópicas sobre florestas foi a carta de Lei de 16 de outubro de 1827” com o
objetivo de frear o contrabando e evitar o desabastecimento de madeiras de alta qualidade para fins navais e que
tinham alto valor comercial à época.
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vigência. Entre as alterações ocorridas, esta lei foi emendada através da Lei Federal nº 7.803
de 1989 a qual lhe conferiu nova redação a alguns artigos como também revogou as Leis nº
6.535/1978 que acrescentava dispositivo ao art. 2º e nº 7.511/1986 que alterava dispositivos
do Código Florestal de 1965. De acordo com Aehrens (2005, p.99), em 1999 o Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) editou a Resolução nº 254 criando uma Câmara
Técnica Temporária para elaborar uma proposta de anteprojeto de lei que atualizasse o
Código Florestal de 1965. Sendo assim, em 2012 foi publicada a Lei Federal nº 12.651/2012
que revogou e substituiu o Código Florestal de 1965 e que permanece em vigor na atualidade.
Entretanto, tanto o PET quanto o PVT foram criados norteados pelo Código Florestal
representado na Federal nº 4.771 de 1965.
Em 1976, no âmbito do Estado de São Paulo, o Governador Paulo Egydio Martins,
através do Decreto Estadual nº 7.868/1976, cria o Parque Ecológico do Tietê (PET). Este
instrumento decreta como sendo de utilidade pública para fins de desapropriação, as áreas de
terra situadas nos municípios da Grande São Paulo, localizados na Bacia do Alto Tietê,
necessárias ao DAEE para serem recuperadas e beneficiadas com a retificação do Rio Tietê, a
construção do sistema viário, urbanização e implantação do Parque Ecológico.
Em 1983, o então Governador Franco Montoro estabelece, através da Lei Estadual nº
3.743/1983, normas de estímulo para a criação de parques ecológicos e de parques florestais
nos municípios do Estado de São Paulo, fortalecendo institucionalmente a categoria de
parque, mas sem definir o conceito do mesmo (OLIVEIRA, 2003). Sob este mesmo governo,
em 1986, é publicado o Decreto Estadual nº 24.932/1986 que instituiu o Sistema Estadual do
Meio Ambiente e cria a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Neste mesmo
ano, também é publicado o Decreto Estadual nº 25.341/1986 que versa sobre a
regulamentação dos parques estaduais paulistas e atribui a gestão deles ao Instituto Florestal
(IF), porém este decreto também não faz nenhum tipo de menção aos parques ecológicos.
É também na gestão do Governador Franco Montoro que é instituída, através Lei
Estadual nº 5.598/1987, a Área de Proteção Ambiental Várzeas do Rio Tietê (APAVRT), cuja
lei foi regulamentada em duas ocasiões: a primeira em 1993, pelo Governador Antônio Fleury
Filho com o Decreto Estadual nº 37.619/1993 e a outra em 1998, pelo Governador Mário
Covas, através do Decreto Estadual nº 42.837/1998, que revoga o anterior e dá outras
providências. Importante ressaltar que a criação da APAVRT é uma ação pública que vem na
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mesma esteira em que é instituído o Sistema Estadual de Meio Ambiente e a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, o Decreto Estadual nº 24.932 de 1986.
No Governo de Antônio Fleury Filho, o Decreto Estadual nº 33.135 de 1991 transfere
a gestão do PET para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Porém, no ano
seguinte, em 1992, esta ação é revogada com a publicação do Decreto Estadual nº
34.556/1992, que retorna a gestão do PET para o DAEE.
Observa-se que a criação do SNUC, por meio da Lei Federal nº 9.985 de 2000, impõe
a exigência quanto ao prazo para a elaboração do plano de manejo para as Unidades de
Conservação que são criadas em território nacional. Em 2003, o Decreto Estadual
48.149/2003 dispõe sobre a criação e funcionamento dos Conselhos Gestores das Áreas de
Proteção Ambiental – APAs do Estado de São Paulo e dá providências correlatas, o que
possibilita dar prosseguimento ao plano de manejo da APAVRT. Assim, o Plano de Manejo
da APAVRT tem seu início em 2011, vinte quatro anos após sua instituição (FF, 2013;
SCATENA, 2015).
Neste ínterim, em 2010, na gestão do Governador Alberto Goldman – que assumiu
cargo no lugar do Governador José Serra naquele ano – é assinado o Decreto Estadual nº
55.724 de 2010, que dispõe sobre a implementação do Programa Parque Várzeas do Rio Tietê
(PVT) que, dentre as ações previstas, há a implantação de um parque linear similar aos
moldes do idealizado no projeto original do PET. Contudo, o decreto que institui Programa
PVT não faz menção ao parque linear, restringindo-se somente às ações relativas à
recuperação e a preservação das várzeas.
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Quadro 3 - Mapeamento dos principais instrumentos instituídos que afetam historicamente o PVT

Ano

Instituição

1934

Decreto Federal

Nº

Elemento/ Objetivo

23.793 Proteção das florestas.

Agente Político em
Gestão
Getúlio Vargas
Lucas Nogueira Garcez
Nilo Andrade Amaral
Mário Beni
João Pacheco e Chaves

1951

Lei Estadual

1.350

Cria e organiza o DAEE.

1965

Lei Federal

4.771

Proteção das florestas.

H. Castello Branco

1973

Decreto Federal

73.030

Cria, no âmbito do Ministério do Interior, a
Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA.

Emilio G. Médici

1976 Decreto Estadual

7.868

Criação do PET (Declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, áreas de terra
situadas em Municípios da região da Grande São
Paulo, necessárias ao Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de São Paulo).

Paulo Egydio Martins

1983

3.743

Estabelece normas de estímulo para a criação de
parque ecológico e de parques florestais nos
municípios.

André Franco Montoro

Institui o Sistema Estadual do Meio Ambiente,
1986 Decreto Estadual 24.932 cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
dá providências correlatas.

André Franco Montoro

Lei Estadual

1986 Decreto Estadual 25.341

Regulamento dos Parques Estaduais de São
Paulo.

André Franco Montoro

1987

Lei Estadual

5.598

Declara Área de Proteção Ambiental 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 do
Parnaíba.

André Franco Montoro

1989

Lei Federal

7.803

Altera a redação da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965.

José Sarney

1991 Decreto Estadual 33.135 Transfere gestão do PET para SMA.

Luiz Antonio Fleury Filho

1992 Decreto Estadual 34.556 Retorna gestão do PET para DAEE.

Luiz Antonio Fleury Filho

Aprova a Regulamento da Área de Proteção
1993 Decreto Estadual 37.619 Ambiental de que trata a Lei nº 5.598, de
06/02/1987.

Luiz Antonio Fleury Filho

1997
(continua)

Lei Estadual

9.509

Política Estadual de Meio Ambiente (SEAQUA).

Mário Covas
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(continuação)

Ano

Instituição

Nº

Elemento/ Objetivo

Regulamenta a Lei nº 5.598, de 06/02/87, que
declara área de proteção ambiental regiões
urbanas e rurais ao longo do curso do Rio Tietê:
1998 Decreto Estadual 42.837 Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes,
Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, S.
Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuiba e Santana do
Paraíba.

2000

Lei Federal

9985

Agente Político em
Gestão

Mário Covas

Sistema Nacional de Unidades de Conservação Marco Antonio de Oliveira
SNUC/ Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II,
Maciel (vice-presidente)/
III e VII da Constituição Federal, institui o
Governo de Fernando
Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Henrique Cardoso
da Natureza e dá outras providências.

Dispõe sobre a criação e funcionamento dos
2003 Decreto Estadual 48.149 Conselhos Gestores das Áreas de Proteção
Ambiental - APAs no Estado de São Paulo.

Geraldo Alckmin

Dispõe sobre a implementação do Programa
2010 Decreto Estadual 55.724 Parque Várzeas do Rio Tietê e dá providências
correlatas.

Alberto Goldman

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981,
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de
22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos
2012 Código Florestal 12.651
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14
de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.16667, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.

Dilma Rousseff

Fonte: Elaboração da autora

Como já mencionado anteriormente, a institucionalização nacional das questões
ambientais também é reflexo dos acordos que são firmados internacionalmente em que o
Brasil é signatário.
No âmbito mundial a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, convocou a
“Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano”, que ocorreu em Estocolmo na
Suécia, onde se estabeleceram as bases para a nova agenda ambiental do Sistema das Nações
Unidas. Após vinte anos, em 1992, ocorre no Rio de Janeiro a “Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente” que resultou na elaboração da “Agenda 21” que inclui, além
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das questões ambientais e de desenvolvimento econômico, a questão da pobreza e a da dívida
externa dos países em desenvolvimento, entre outros. Dez anos mais tarde, em 2002 é
realizado um balanço sobre a “Agenda 21” no encontro da Cúpula Mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. E, finalmente, em
2015, é realizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a “Cúpula do Desenvolvimento
Sustentável” que resultou na “Agenda 2030”, que estabelece os novos “Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)” (ONU, 2019).
Paralelamente às conferências citadas no parágrafo acima, ocorreram outros eventos
para o fortalecimento da agenda ambiental em âmbito mundial. Em 1987, a Comissão de
Bundtland da ONU publica o relatório “Nosso Futuro Comum” que traz o conceito de
desenvolvimento sustentável. No ano seguinte, em 1988, a ONU Meio Ambiente (atual
PNUMA) junto com a Organização Meteorológica Mundial (OMM) criam o Painel
Intergovernamental para as Mudanças Climáticas (IPCC), que se tornou a fonte para a
informação científica relacionada às mudanças climáticas (ONU, 2019).
Segue abaixo resumo dos principais eventos ocorridos em direção ao fortalecimento
institucional para as políticas públicas ambientais (Quadro 4).
Quadro 4 - Principais eventos ocorridos para o fortalecimento institucional em meio ambiente de 1934 a 2015

Fonte: Elaboração da autora
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É possível observar na figura acima que por um lado, as institucionalizações em
âmbito nacional são ações decorrentes de problemas locais, mas têm como influência as
discussões e acordos assinados em âmbito internacional. Por outro lado, PET, PVT e
APAVRT, embora tenham pontos convergentes no tocante a preservação das várzeas
possuem aspectos juridicamente distintos.
As intervenções urbanísticas propostas no PVT estão sobrepostas a APAVRT, cujos
usos de ocupação e exploração dos recursos naturais estão sujeitos ao disciplinamento
específico das UCs. Neste sentido, ao avaliar os instrumentos legais e técnicos do
ordenamento territorial urbano concernentes à proteção e recuperação das “várzeas”,
Rodrigues (2015) assinala que é rara a utilização de “conceitos e referências geográficas
precisas” (RODRIGUES, 2015, p.336).
Nesta perspectiva, o problema para a autora consiste no fato de que, como a legislação
brasileira é norteada pela legislação internacional que, por sua vez, é constituída para atender
as necessidades em meios com características diferentes da realidade brasileira e de
interferências antrópicas também diferentes, ao incorporar os conceitos cristalizados nessas
legislações (importadas), e não se ter este entendimento, cria-se a jurisprudência para replicar
de modo equivocado os instrumentos legais e técnicos decorrentes. Assim, Rodrigues (2015)
observa que esta situação é o que sucedeu com as intervenções relativas à mineração, às obras
hidráulicas, ao sistema viário, ao uso industrial, institucional e aos loteamentos urbanos na
Bacia do Alto Tietê (RODRIGUES, 2015, p.337).
Para Rodrigues (2015, p.343), o PVT é uma dessas intervenções que contribui com os
equívocos apresentados por ela, pois o Programa PVT, ao propor a construção de uma
ciclovia e diques ao longo de toda a extensão do PVT, acaba por suprimir o atributo vital das
“várzeas”. Esta crítica ao Programa PVT é retomada por Rodrigues em seu depoimento
apontado na sentença condenatória da Ação Civil de Improbidade Administrativa na
elaboração do Plano de Manejo da APVRT, movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo.
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4.

DEFINIÇÕES DE PARQUE: ECOLÓGICO, URBANO E LINEAR

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC)2 é o instrumento
que estabelece critérios e normatiza as unidades de conservação. O SNUC divide as unidades
de conservação em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso
Sustentável.
As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo preservar a natureza, permitindo
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, exceto pelos casos de exceção previstos no
SNUC. Compreendem esse grupo as seguintes categorias de unidades de conservação: (a)
Estação Ecológica, (b) Reserva Biológica, (c) Parque Nacional, (d) Monumento Natural e (e)
Refúgio de Vida Silvestre.
As Unidades de Uso Sustentável visam “compatibilizar a conservação da natureza com
o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Esse grupo compreende as seguintes
categorias: (a) Área de Proteção Ambiental, (b) Área de Relevante Interesse Ecológico, (c)
Floresta Nacional, (d) Reserva Extrativista, (f) Reserva de Fauna, (g) Reserva de
Desenvolvimento Sustentável e (h) Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Está previsto no SNUC que para a criação, implementação e gestão das unidades de
conservação deverão ser instituídos um plano de manejo e um conselho consultivo.
De acordo com o previsto no Parágrafo 1º do Artigo 27 do SNUC, o Plano de Manejo
“§ [...] deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento
e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua
integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas”

E no Parágrafo Único do Artigo 28 que
“Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras
desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar
àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva
proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as
condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais,
sociais e culturais”

2

Lei Federal 9.985 de 18 de Julho de 2000
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O Artigo 29 determina que somente as Unidades de Proteção Integral deverão dispor
de um Conselho Consultivo que deverá
“presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por
representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por
proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento
Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2o do art. 42, das populações
tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da
unidade”

A categoria “Parque Nacional” está classificada no conjunto de Unidades de Proteção
Integral do SNUC que também recebe as denominações de “Parque Estadual” quando criado
pelos Estados e “Parque Natural Municipal” quando criado pelos Municípios.
O objetivo dos Parques Nacionais está disposto no Artigo 11 do SNUC
“O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico”

Tendo em vista o exposto sobre o que contempla o SNUC no que tange a parques
como UCs, a seguir pretende-se apresentar as conceituações que envolvem as categorias de
parques que tem relação com o objeto da pesquisa.
4.1

Parque Ecológico
O conceito de Parque Ecológico não é uma categoria de parque contemplada no

SNUC. Sendo assim, não se configura como uma UC. Segundo Oliveira (2004), que analisou
a falta de precisão de definição no arranjo institucional da categoria “Parques Ecológicos
Estaduais no Estado de São Paulo”, não há uma definição clara sobre o conceito de Parque
Ecológico. A autora diz que “os documentos legais que estabelecem as instituições
relacionadas especificamente à categoria parque ecológico são praticamente inexistentes”
(OLIVEIRA, 2004, p.17). No Estado de São Paulo, a designação parque ecológico aparece
nos decretos que os criam sem conceituar a sua finalidade, como é o caso do Decreto de
criação do PET que somente lhe atribui o nome, e a Lei Estadual nº 3.743/1983 que estabelece
normas de estímulo para a criação de parques ecológicos e de parques florestais nos
municípios de São Paulo (OLIVEIRA, 2004, p.17).
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Mesmo a Lei Estadual nº 3.743 de 1983 não conceitua o que é um parque ecológico,
apenas menciona alguns componentes que devem ser considerados na criação dessa categoria
de parque, como se observa nos excertos do Parágrafo Único do Artigo 1º e no Artigo 3º da
respectiva Lei.
“Parágrafo único - O parque ecológico e os parques florestais, que não puderem ser
criados nas áreas urbanas, deverão ser implantados o mais próximo possível delas.
[...]
Artigo 3.º - O Estado orientará, também, a construção, no parque ecológico e nos
parques florestais, de locais apropriados à recreação e ao lazer da população, de
todas as idades, para permitir que eles se transformem em ponto de encontro da
comunidade”

No Estado de São Paulo, a categoria de parque ecológico como área protegida está
correlacionada aos Espaços Territoriais Especialmente Protegidos - ETEPs. Os espaços
especialmente protegidos constituem as áreas que não foram contempladas no SNUC, o que
possibilitou aos Estados criarem novas categorias ou mesmo novos grupos de categorias com
a devida aprovação do CONAMA (OLIVEIRA, 2004, p.43).
A Lei Estadual nº 9.059 de 1997 que dispõem sobre a Política Estadual do Meio
Ambiente, em seu artigo 4º, inciso VI, define que os ETEPs são “áreas que por força da
legislação sofrem restrição de uso, como Unidades de Conservação, Áreas Naturais
Tombadas, Áreas de Proteção aos Mananciais e outras previstas na legislação pertinente”.
Segundo Oliveira (2004, p.19-20), o conceito de parques, em seu sentido amplo, está
atribuído historicamente ao conceito de florestas remanescentes. A mesma autora pontua que
esse conceito aparece nos Códigos Florestais de 1934 e 1965; no documento “Convenção para
a proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América” que
ocorreu em 1940; em 1989 em Portaria do IBAMA e, finalmente, no SNUC em 2000.
No âmbito do Estado de São Paulo, o conceito de parques estaduais também é
identificado como remanescentes de florestas, principalmente no início da década de 1960. O
Decreto Estadual nº 25.341 de 1986, que regulamenta os Parques Estaduais no Estado de São
Paulo, também utiliza o mesmo conceito para definir o que consideram Parques Estaduais.
Assim, Oliveira (2004, p.21) define-os como sendo “[...] áreas geográficas delimitadas,
dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas à
condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo” (OLIVEIRA, 2004, p.21.).
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Sendo assim, Oliveira (2004, p.21) sugere que a área protegida Parque Ecológico
Estadual pode ser compreendida como unidade de conservação por correlação, uma vez que
os termos empregados nos decretos o identifica como “parque estadual”. Entretanto, a autora
ressalta que existem limitações nesse entendimento, uma vez que algumas das normas
relativas aos parques estaduais não correspondem com esse tipo de área protegida,
principalmente, no que tange as suas localizações que são muito próximas aos adensamentos
urbanos. Essa característica os torna parques que desempenham funções de parques urbanos
como mencionado na Lei Estadual nº 3.743 de 1983 que incentiva a criação de parques
ecológicos no Estado de São Paulo (OLIVEIRA, 2004, p.22).
Nesse sentido, o Sistema Ambiental Paulista - SAP, por meio da SMA do GESP,
atribui ao Parque Ecológico do Guarapiranga, que está sob sua gestão, à categoria de Parque
Urbano. O conceito de Parque Urbano apresentado pelo SAP o diferencia de UC nos moldes
do SNUC da seguinte forma:
“Diferente das Unidades de Conservação, existem parques cuja finalidade principal
é oferecer opções de lazer à população. Esses parques são classificados como
Parques Urbanos.
Os Parques Urbanos são grandes espaços verdes localizados em áreas urbanizadas
de uso público, com o intuito de propiciar recreação e lazer aos seus visitantes. Em
sua maioria, oferecem também serviços culturais, como museus, casas de espetáculo
e centros culturais e educativos. Também estão frequentemente ligados a atividades
esportivas, com suas quadras, campos, ciclovias etc.” (SAP, 2018)

Portanto, no Estado de São Paulo, o conceito de Parque Ecológico é um conceito
difuso, cuja definição pode ser atribuída também a parque urbano. Independente do conceito
adotado, os aspectos relativos à promoção de lazer, recreação e melhor qualidade do ambiente
urbano são comuns a todas as modalidades de parque (SAMPAIO, et tal, 2016, p. 343).
Contudo, os parques ecológicos estão sujeitos às regras institucionais de acordo com
os locais onde estão inseridos.
4.2

Parque Urbano
O surgimento dos parques urbanos está relacionado às transformações sociais e

econômicas das cidades no período pós-revolução industrial. A origem dos parques urbanos
remete à Inglaterra no século XIX que, devido ao aumento da população camponesa nas
cidades, demandou a presença de espaços públicos destinados à contemplação da natureza e
do lazer para atender essa nova massa urbana (MACEDO; SAKATA, 2010).
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Parques em seu conceito mais amplo são áreas com cobertura vegetal que possuem
funções ecológicas. O conceito de parques urbanos está relacionado às áreas verdes
delimitadas dentro do espaço urbano que oferecem visitação, lazer e fruição da natureza
(Kliass, 1993 apud Maymone 2009, p.31). Dentre as definições existentes, Kliass (1993) apud
Maymone (2009, p.39) define os parques urbanos sendo:
“[...] espaços públicos com dimensões significativas e predominância de elementos
naturais, principalmente cobertura vegetal, destinado à recreação. E ainda
complementa que, na verdade, o parque é um fato urbano de relativa autonomia,
interagindo com seu entorno e apresentando em seu bojo condições de absorver a
dinâmica da estrutura urbana e dos hábitos da população”

A definição de parques urbanos comporta muitos contrastes que vão sendo
ressignificados com o passar dos anos. Segundo Macedo e Sakata (2010), o parque urbano
pode ser entendido como um “espaço livre público estruturado por vegetação e dedicado ao
lazer da massa urbana”. Ao longo do tempo, a sociedade foi atribuindo ao parque vários usos
e funções que vão desde um local para a contemplação e realização de piqueniques à prática
de esportes, trilhas, exposições, shows, educação ambiental, entre outras atividades.
Dentre as definições, o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018) conceitua parque
urbano a partir do conceito encontrado na Resolução CONAMA nº 369/2006 de acordo com o
Art. 8º, § 1º, que considera área verde de domínio público
"o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e
recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da
cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização" (MMA,
2018).

O MMA ainda complementa que
“As áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas intraurbanas
que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou
rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo para a qualidade de
vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Essas áreas verdes estão presentes numa
enorme variedade de situações: em áreas públicas; em áreas de preservação
permanente (APP); nos canteiros centrais; nas praças, parques, florestas e unidades
de conservação (UC) urbanas; nos jardins institucionais; e nos terrenos públicos não
edificados. Exemplos de áreas verdes urbanas: praças; parques urbanos; parques
fluviais; parque balneário e esportivo; jardim botânico; jardim zoológico; alguns
tipos de cemitérios; faixas de ligação entre áreas verdes.” (MMA, 2018)

Diferentemente da Europa, no Brasil, o parque urbano não surge da necessidade de
atender as demandas sociais da população urbana, mesmo porque até meados do século XX o
Brasil era basicamente um país com população rural. Mesmo cidades como o Rio de Janeiro
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não possuíam número populacional urbano equivalente ao porte das grandes cidades
europeias. Assim, segundo Macedo e Sakata (2010, p.15) os parques urbanos surgiram no
século XX “como figura complementar ao cenário das elites emergentes” que, por sua vez,
eram os mesmos que controlavam o poder da nação em formação, as quais tinham como ideal
uma configuração urbana espelhada nos modelos de cidade, sobretudo, ingleses e franceses
(MACEDO; SAKATA, 2010, p.15).
Ainda Macedo e Sakata (2010, p.16-25) pontuam dois momentos que marcam o
surgimento dos parques urbanos no Brasil. O primeiro momento está relacionado à vinda da
família real ao Brasil e o segundo à Proclamação da Independência, em 1822. Ambos os
marcos foram acontecimentos que trouxeram ao Brasil certo grau de modernização em âmbito
local. Nesse contexto, foram criados os três primeiros parques públicos na cidade do Rio de
Janeiro: o Campo de Santana, o Passeio Público e o Jardim Botânico. Em relação ao Passeio
Público, ele já existia desde 1783, mas nesse período de modernização o local sofreu uma
reforma que modificou totalmente sua estrutura paisagística que prevalece até os dias de hoje.
Além desses parques surgidos no século XIX, Macedo e Sakata (2010, p.22)
mencionam que foram também criados, no final do século XVIII, os “jardins botânicos”. Em
um primeiro momento, eles serviam como centros de pesquisa com a finalidade de
proporcionar um intercâmbio de plantas úteis à economia portuguesa. Alguns desses jardins
botânicos acabavam assumindo dupla função: pesquisa e parque. Desta forma, ao longo dos
anos, transformaram-se em parques urbanos como foi o caso do Jardim Botânico de São
Paulo, criado em 1825, que à época era ponto de encontro dos barões do café e seus
associados. Outro exemplo que se transformou em parque urbano é o Parque Jardim da Luz
também localizado no município de São Paulo (MACEDO; SAKATA, 2010, p.22-23).
No Brasil, devido à industrialização tardia, a massa urbana composta por operários foi
ocorrer somente em meados do século XX, ou seja, década de 1950. A massa urbana existente
nesta época, para desfrutar o seu momento de lazer ou tempo livre, utilizava os espaços vazios
como terreiros e várzeas que eram desprovidos de qualquer tipo de equipamento e bem
diferentes dos parques mencionados do século XIX. O parque urbano propriamente dito
estava alheio a esta população urbana presente no Brasil – ele representava mais um elemento
moderno importado pela elite local do que algo para atender a demanda populacional. Mesmo
na metade do século XX, ele era considerado um equipamento desnecessário para o lazer
dessa população. O lazer dessa população acontecia, como mencionado acima, nas várzeas,
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fundos de vale, banhados e riachos. Na cidade de São Paulo, o banho nas várzeas do Rio
Tamanduateí era comum no século XIX, assim como nas margens dos rios de Recife no
Estado de Pernambuco (MACEDO; SAKATA, 2010, p.24).
Na cidade de São Paulo, Whately (2008) caracteriza três momentos importantes na
criação dos parques urbanos que a autora trata como “movimento”. O primeiro fluxo de
movimento apontado por Whately (2008, p.13) está situado entre o final do século XIX e
início do século XX, o qual está associado ao “incremento da economia cafeeira”. Nesse
momento, os parques eram criados como locais de cultura que funcionavam como ponto de
encontro da sociedade paulistana. O segundo movimento se refere a criação dos parques a
partir dos remanescentes de “grandes fazendas” e “propriedades da elite paulistana” que é o
caso, por exemplo, do Parque do Carmo. E o terceiro momento, datado a partir do ano de
2000, com a criação de parques nas periferias que, na maior parte das vezes, são parques que
apresentam pequenas dimensões, mas que são relevantes e necessários para proporcionar
melhor qualidade de vida à população destes locais. É nesse período que a Prefeitura do
Município de São Paulo passa também a investir nos parques lineares como solução para
“ampliar a área verde, melhorar a qualidade de vida da população e evitar problemas com o
escoamento da água em época de chuvas” (WHATELY, 2008, p.13-14).
Na medida em que a população urbana vai aumentando devido à intensificação do
processo da industrialização, os espaços vazios existentes, que antes eram utilizados para o
lazer por essa mesma população, passam a diminuir e até mesmo a desaparecer nesse processo
de urbanização. Isto porque as grandes cidades brasileiras acabaram privilegiando nestes
espaços a construção de redes viárias e moradias em detrimento de espaços públicos
destinados ao lazer da população. Ao mesmo tempo, esta camada da população começa a
demandar do poder público equipamentos urbanos voltados para o seu lazer (WHATELY,
2008, p.37).
No contexto atual de cidades como São Paulo, que sofrem com o processo de
urbanização intenso e enfrentam sérios problemas decorrentes da impermeabilização do solo,
os parques urbanos oferecem a elas refúgio com múltiplas funções, como conservação da
biodiversidade, escoamento das águas pluviais, oferta de lazer e fruição da natureza para
população que vem adicionado a melhoria na qualidade de suas vidas (WHATELY, 2008,
44).
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4.3

Parque Linear
Em linhas gerais, os parques lineares são parques urbanos que estão associados aos

cursos d’água, de tal modo que buscam conectar outros núcleos de áreas verdes formando
corredores ecológicos de paisagem3 onde a flora possa se dispersar e possibilitam o fluxo e
migração da fauna para auxiliar e restabelecer os ciclos biológicos (ODUM; BARRET, 2011,
p.327).
Segundo Soares (2014, p.57), o parque linear é um conceito importado que tem sua
gênese no conceito de greenways ou caminhos verdes. O termo greenways surgiu com o
movimento chamado Greenway Moviment (Movimento Caminhos Verdes) na década de 1990
nos Estados Unidos. A ideia contida no conceito de greenways é aproveitar as áreas que
“sobraram” das ocupações humanas para criação dos caminhos verdes (SOARES, 2014,
p.57).
Segundo Ahern (1995) apud Soares (2014, p.58) os caminhos verdes são pensados
para formar redes de espaços que contenham componentes que sejam “planejados,
desenhados e geridos para múltiplos objetivos, entre os quais o ecológico, o recreacional, o
cultural, o estético e o histórico”. Os caminhos verdes também são associados ao tráfego não
motorizado, esta concepção, segundo Soares (2014, p.58), é apontada por Serns (1995) e
Travassos (2010) que retomam a ideia de que a terminologia “caminhos” indica a ideia de
“movimento de água, de pessoas, de animais, de sementes”, dando suporte, desta forma, a
deslocamentos.
Soares (2014, p.59) menciona alguns aspectos que Ahern (1995) propõe como “ideiaschave” para entender a classificação dos caminhos verdes, são eles:
"•os caminhos verdes têm a linearidade como principal característica espacial;
•a rede que os caminhos verdes formam deve criar vínculos e conexões espaciais em
escalas diversas;

3

Segundo Odum e Barret (2011, p.375), “a ecologia da paisagem é um campo integrativo de estudo que une a
teoria ecológica com a aplicação prática, trata da troca de materiais bióticos e abióticos entre os ecossistemas; e
investiga as ações humanas como respostas dos processos ecológicos e influências recíprocas no que diz respeito
a eles”.
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•são predominantemente multifuncionais, fazendo com que os objetivos
estabelecidos para cada um dos usos ou funções sejam negociados em relação aos
demais;
•o planejamento dessas áreas deve considerar as questões ambientais e econômicas;
•os caminhos verdes devem ser tratados como um complemento dos planejamentos
físico e da paisagem, não como seu substituto”. (AHERN, 1995 apud SOARES,
2014, p.59)

Searns (1995) apud Soares (2014, p.60) estabelece três gerações para compreender a
evolução do conceito de caminhos verdes. A primeira geração é datada, aproximadamente,
pouco antes do século XVI (antes da Revolução Industrial) até o ano 1960. Esta geração está
relacionada à questão do patrimônio entendido como herança cultural de um povo. Soares
(2014, p.60) ressalta que, neste momento, “os caminhos verdes eram compostos por eixos,
bulevares e parkways” que têm como precursor desta fase Frederic Law Olmsted (Figura 2).
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Figura 2 - Sistema de parques e parkways

Fonte: Frederick Law Olmsted para Buffalo, Nova York, projeto de 1914 apud Soares (2014)

A segunda geração tem início em 1960 e vai até 1985 e está pautada na ideia de trazer
a natureza para o meio urbano para atender a demanda de rotas não motorizadas. Para tanto,
são os parques lineares que possibilitam acessar as áreas de rios, os córregos e os leitos
ferroviários abandonados, com foco na recreação. E, por fim, a terceira geração que
compreende o período de 1985 até a atualidade. Nesta última geração os projetos observados
avançaram no sentido de “promover desde a proteção da vida selvagem até o embelezamento
urbano”, mas, sobretudo, visando o controle das cheias dos rios, como também a qualidade da
água (SOARES, 2014, p.60).
Desta forma, foi-se construindo e consolidando o conceito de parque linear. Em 2002
o município de São Paulo, em seu Plano Diretor Estratégico (PDE), através da Lei Municipal
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nº 13.430/2002, adotou os parques lineares em fundos de vale como ação estratégica para a
gestão da política ambiental (Artigo 57, inciso II), e no caput do Artigo 106 e seu Parágrafo
1º, complementa
“Art. 106 - Fica instituído o Programa de Recuperação Ambiental de Cursos D’Água
e Fundos de Vale compreendendo um conjunto de ações, sob a coordenação do
Executivo, com a participação de proprietários, moradores, usuários e investidores
em geral, visando promover transformações urbanísticas estruturais e a progressiva
valorização e melhoria da qualidade ambiental da Cidade, com a implantação de
parques lineares contínuos e caminhos verdes a serem incorporados ao Sistema de
Áreas Verdes do Município.
§ 1º - Parques lineares são intervenções urbanísticas que visam recuperar para os
cidadãos a consciência do sítio natural em que vivem, ampliando progressivamente
as áreas verdes”

Portanto, os parques lineares constituíram uma tipologia de intervenção para o
Programa de Recuperação Ambiental de Cursos D’Água e Fundos de Vale do Município de
São Paulo associados à rede hídrica (SOARES, 2014, p.64).
Soares (2014, p.64) aponta que, embora os parques lineares sejam considerados
parques urbanos associados à rede hídrica, outro aspecto que os caracteriza é o fato de não
serem cercados – geralmente eles são abertos para funcionarem dia e noite. Assim, por serem
lineares facilitam a dispersão das sementes, o fluxo da fauna e a circulação das pessoas.
Friedrich (2007, p.56) identifica a partir dos autores Galender (2005), Gabarini (2004)
e Giordano (2004) que as definições de parques lineares necessariamente passam pela ideia de
espaços abertos, de continuidade espacial, de capacidade de conexão dos fragmentos florestais
agregados aos fundos de vale e, sobretudo, voltados para o uso humano expresso na atividade
de lazer e como rota para sua locomoção não-motorizada.
De acordo com Ahern (1995) apud Friedrich (2007, p.57), a denominação parque
linear está relacionada à áreas que possuem formato linear e, para compreender, ele apresenta
cinco princípios que o define
“(a) Configuração espacial essencialmente linear, o que o diferencia de outros
elementos da paisagem;
(b) Capacidade de união de elementos da paisagem, atuando de forma sinérgica num
sistema;
(c) Multifuncionalidade, associando usos espaciais e funcionais de forma compatível
e necessidades ecológicas, culturais, sociais e estéticas;
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(d) Sustentabilidade;
(e) Estratégia espacial, que integra sistemas lineares com outras áreas não lineares,
cuja composição não é beneficiada pela diversidade de usos”. (AHERN, 1995 apud
Friedrich (2007, p.57)

Friedrich (2007) apud Soares (2014, 65) observa que, no Brasil, a consciência
ambiental aliada ao renascimento da demanda pela população para a vivência nos espaços
públicos urbanos tem forçado o poder público a requalificar estes espaços e a introduzir
melhorias nas áreas verdes urbanas. Desta forma, o ambiente hídrico tem representado a base
para estas transformações no uso e ocupação do solo das áreas urbanas de fundo de vale.
Entretanto, de acordo com o Código Florestal Brasileiro, também mencionado por
Friedrich (2007, p.5, 22) e retomado por Soares (2014, p.65), as áreas de fundo de vale
coincidem com as Áreas de Preservação Permanente (APP), cujas áreas de vegetação devem
ser preservadas e não são passíveis de edificações, exceto nos casos de utilidade pública,
interesse social e atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental.
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5.

O ESPAÇO: MUITAS SIGLAS E MUITOS TERRITÓRIOS

O PVT está sobreposto a duas áreas ambientalmente importantes: a Área de Proteção
Ambiental Várzeas do Rio Tietê que, por sua vez, está sobreposta a Área de Preservação
Permanente que margeia o curso do Rio Tietê. Este território, que compreende as várzeas do
Rio Tietê, apresenta diversos usos que foram sendo sedimentados e herdados historicamente,
como também apresenta complexidades peculiares decorrentes do seu processo de
apropriação e desenvolvimento.
Também devido aos múltiplos usos desenvolvidos neste território, Sato (2018) em sua
pesquisa sobre “Territórios e Conflitos na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio
Tietê” observa que as sobreposições das diversas instituições, projetos e planejamentos
governamentais apresentam conflitos neste espaço, pois do ponto de vista ambiental e
territorial cada uma dessas instâncias representa objetivos que por vezes são distintos entre si.
Pensar o território não é apenas pensar um espaço delimitado e relacionado ao solo.
Para muitos autores, como Ratzel (2011), Raffestin (1993) e Saquet (2007), o território está
vinculado à ideia de um espaço que possui limite o qual está atrelado às ações antrópicas e ao
poder que é exercido neste espaço.
Ratzel (2011) define o território a partir de seus limites geográficos na perspectiva de
defesa das fronteiras. Para este autor, um dos objetivos do Estado é proteger o território de
ataques externos, uma vez que os ataques externos podem diminuí-lo. Porém, o autor
reconhece que o poder do Estado não se limita somente à defesa das fronteiras, o Estado, para
aumentar o seu poder, utiliza-se de outros artifícios como, por exemplo, o desenvolvimento de
todos os recursos que o solo pode oferecer. Para o autor tanto o Estado como o homem
dependem do espaço para suas ações.
Neste sentido o PVT, é um equipamento público que serve para fins de preservação
ambiental e de lazer, como também configura neste espaço um modus operandi do Estado nas
várzeas do Rio Tietê sendo representado pela figura do DAEE. Por consequência o PVT
delimita um espaço e interfere no cotidiano do local, bem como das pessoas e agentes que ali
atuam.
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Para Raffestin (1993), o território é uma construção a partir do exercício do poder
exercido pelo homem, assim o autor apresenta o conceito de que
“O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por
um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela
representação), o ator ‘territorializa’ o espaço” (RAFFESTIN, 1993, p.143)

Neste sentido, Raffestin (1993) concebe o território como o espaço onde se projeta
trabalho e onde se manifestam relações marcadas pelo poder, ou seja, o território é onde se
produz as ações e o local onde ocorrem as relações. O autor ainda aponta que o exercício
deste poder acaba por construir uma malha na superfície do sistema territorial para delimitar
campos operatórios. Esta malha que se forma na superfície é o que ele denomina de tessitura,
que é a projeção do sistema de limites ou fronteiras onde se determina a área de capacidade de
poderes.
Saquet (2007), ao analisar as definições apresentadas sobre o conceito de território
abordado por outros autores (Gottmann, Vagaggini e Dematteis, Raffestin, Dematteis, Quaini,
Haesbaert, Saquet e Corrêa), avança no conceito e ressalta que o território é construído
socialmente, resultado do “processo de apropriação e domínio social” em que este processo de
apropriação se desenvolve a partir de uma dinâmica de elementos que de alguma forma estão
presentes nos trabalhos dos autores analisados por ele – os aspectos econômicos, políticos,
culturais e natureza que se articulam formando uma unidade. Ele propõe a definição de que o
território
“É espaço de vida, objetiva e subjetivamente; significa chão, formas espaciais,
relações sociais, natureza exterior ao homem; obras e conteúdos. É produto e
condição de ações históricas e multiescalares, com desigualdades, diferenças, ritmos
e identidade(s). O território é processual e relacional, (i)material” (SAQUET,
2007,p.73)

Partindo das definições apresentadas sobre o território como espaço de relações sociais
e de poder, entende-se que o Estado, ao materializar uma ação em um determinado território,
está delimitando seu espaço de atuação. Nesta perspectiva, o PVT é um marco de atuação a
partir de um programa de política de recuperação e preservação ambiental do Estado de São
Paulo, representado pelo DAEE dentro de um território, que são as várzeas do Rio Tietê.
Considerando que o território não existe no vazio e nem existe ao acaso, muitos elementos
que o perpassam são resultado de processos históricos, sociais e políticos.
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Mello-Théry (2011, p.13) observa que os resultados dentro do território são mais
impactados pelas “decisões e atuações exteriores (interpoder)” ao respectivo território do que
decorrentes das “atuações e processos internos (intrapoder)”. A autora ainda menciona a
relação da atuação política na gestão do espaço e na intervenção territorial considerando que
“[...] Toda atuação política (econômica, ideológica, cultural, militar) tem sempre
uma componente espacial-territorial. A gestão política começa por dotar-se de uma
organização territorial. Se espera que seja eficiente para alcançar os objetivos que o
poder persegue, começando como uma forma de divisão ou de hierarquização
territorial ad hoc.”

O território correspondente às várzeas do Rio Tietê é um espaço que se configura por
apropriações de malhas viárias, ferroviárias, ocupações de moradia, equipamentos públicos,
entre outras ações públicas e elementos urbanos que pressionam o que resta de vegetação em
um local com características geomorfológicas peculiares de “várzea”.
Este espaço é remanescente das planícies fluviais meândricas do Rio Tietê, o que lhe
confere especificidades quanto à formação do solo, vazão do rio, períodos de cheias, entre
outros aspectos geomorfológicos pertinentes à respectiva planície (Rodrigues, 2015).
Rodrigues (2015) salienta que, estas características referentes à Bacia do Alto Tietê, são
importantes de serem observadas nos territórios que sofrem intervenções de políticas públicas
relativas ao meio ambiente, pois as intervenções antrópicas (canalizações, estruturas
hidráulicas, edificações, etc.) realizadas neste espaço afetam os atributos ambientais e
serviços ambientais4. Segundo a autora, estas intervenções, quando ocorrem em “alto grau de
perturbação geomorfológica”, causam danos considerados irreversíveis e cada vez mais
onerosos para o Estado para adequar-se às novas condições (RODRIGUES, 2015, p.333).
Assim, o território onde o PVT está inserido configura uma área importante do ponto
de vista ambiental, porque está associado às funções ecológicas do Rio Tietê. Porém,
apresenta as complexidades inerentes a uma região densamente urbanizada, o que levou a

4 Para a autora o conceito de atributo ambiental aplicado em sua análise se refere “a qualquer elemento não
antrópico de uma paisagem – seja quanto ao solo, ao relevo, ao clima, à biota ou a seus processos e mecanismos
internos e externos – que a distingue das demais e que, uma vez preservado, permite colocá-la em certo patamar
de importância quanto aos objetivos de conservação ou preservação ambiental”. Quanto ao conceito de serviço
ambiental, a autora ressalta que “envolve outro tipo de valorização dessa mesma paisagem e de seus atributos,
mais diretamente relacionado à noção de recurso natural. O serviço ambiental envolve não apenas recursos
materiais finitos, mas sua dinâmica original. Uma vez conservados, os atributos podem também ser usados para
determinado fim econômico ou social como lazer, contemplação, produção de água ou atenuação de cheias, por
exemplo” (RODRIGUES, 2015,p.327)
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algumas institucionalizações no sentido de tentar regulamentar o seu uso e frear o avanço
urbano sobre a mesma no sentindo de preservar o que ainda lhe resta. Desta forma, nos
tópicos seguintes deste capítulo, serão abordados alguns aspectos que configuram este
território. Inicialmente, uma breve exposição sobre o Rio Tietê e sua importância não somente
para a cidade de São Paulo, mas também para o Estado e em seguida sobre a área de proteção
permanente (APP) e a Área de Preservação Ambiental das Várzeas do Rio Tietê (APAVRT).
5.1

O Rio Tietê: breve histórico
“As redes hidrográficas exerceram, na orientação dos fluxos migratórios primitivos
e, depois, até os nossos dias, na expansão política dos povos, indiscutível influência”
(NOBREGA, 1981, p.45)

Um dos principais rios do Estado de São Paulo e o maior em extensão, o Rio Tietê
percorre 1.136 quilômetros, no sentido leste-oeste, atravessando longitudinalmente todo o
estado. Ele nasce a 1.030 metros acima do nível do mar na cidade de Salesópolis, localizada
na Serra do Mar, e deságua no Rio Paraná na barragem Jupiá, divisa do Estado de São Paulo
com o Estado de Mato Grosso do Sul, como pode ser observado na Figura 3 (DAEE, 2017).
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Figura 3 - Mapa do Rio Tietê

Fonte: DAEE, 2017

Desde a época da colonização do Brasil até os dias de hoje, o Rio Tietê exerce
influência no desenvolvimento econômico e urbano no Estado de São Paulo, como também
teve papel importante na interiorização do país (PAGANINI, 2007; MEDAGLIA e CUNHA,
2009). Primeiramente, para desbravar o interior com o objetivo de conquistá-lo e conhecer
suas riquezas. Depois, para povoar e desenvolver economicamente o Estado de São Paulo.
(NOBREGA, 1981; PAGANINI, 2007; ZANIRATO, 2011)
No período das bandeiras, o Rio Tietê cumpriu a função de elemento orientador aos
colonizadores na expansão paulista para o interior do país. Porém, devido ao seu aspecto
geográfico, uma vez que ele apresenta muitos desníveis no seu curso, não facilitava a sua
navegação pelos colonizadores. Na maior parte do percurso, era necessária a abertura de
caminhos terrestres paralelo ao seu curso para poder atingir os locais desejados pelos
colonizadores. Nóbrega (1981), ao se referir ao Rio Tietê, menciona que, de modo geral, os
rios paulistas, “além de serem orientados para o oeste eram, quase todos, encachoeirados e
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pedregosos”. Em relação à sua extensão, somente 200 km do rio Tietê favorecia a penetração
ao interior por suas vias navegáveis (NOBREGA, 1981).
Embora o relevo dificultasse a navegação, mesmo assim ele seguiu sendo referência
norteadora para a expansão ao interior do estado. Assim, a movimentação paulista através do
Rio Tietê ampliou-se no período das monções5, no século XVIII, com o deslocamento de
famílias em busca de oportunidades impulsionadas pelo ouro descoberto no Rio Cuiabá
(NOBREGA, 1971).
No final do século XIX e início do século XX, com o advento da cultura do café e,
posteriormente, a industrialização, o Rio Tietê revelou-se novamente importante para o
desenvolvimento do Estado de São Paulo (NOBREGA, 1981; PAGANINI, 2007). Assim, ele
foi necessário para atender as demandas da urbanização crescente das cidades que surgiram
no seu eixo, principalmente, a cidade de São Paulo (PAGANINI, 2007, ZANIRATO, 2011).
Além de representar a conexão com o oeste do país, o Rio Tietê oferecia (e continua
oferecendo até os dias atuais) o abastecimento de água, a pesca, irrigação – tanto para os
povos originários da região como também para os povoados que foram se instalando em suas
várzeas – como também o despejo dos dejetos e a geração de energia produzida a partir de
suas quedas d’água (NOBEGA, 1971; PAGANINI, 2007; ZANIRATO, 2011). Paganini
(2007, p.37) destaca que o Rio Tietê foi se moldando ao desenvolvimento de São Paulo e que
os aspectos geográficos, como as cachoeiras, que no passado eram o pesadelo dos viajantes,
foram aos poucos sendo transformados em grandes lagos para a implantação de hidrelétricas.
Desta forma, os recursos do Rio Tietê ora foram utilizados para atender às demandas
da crescente urbanização da cidade de São Paulo e arredores – com a exploração mineral para
a extração de areia e argila – ora pela instalação de indústrias nas áreas de várzeas que, por
sua vez, também passaram a jogar seus detritos no rio, como também atraíram o aumento
populacional de ocupações irregulares. Assim, foi se intensificando a ocupação das várzeas do
Rio Tietê sem planejamento adequado, o que ocasionou a piora das condições do rio e sua
degradação ao longo de sua extensão, mesmo que de forma distinta de um local para o outro
(PAGANINI, 2007; ZANIRATO, 2011).

5

O período das monções eram viagens fluviais, periódicas e sistematizadas de moradores com suas famílias que
iam se estabelecer em Cuiabá (NOBREGA, 1971)
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No final do século XIX, a cidade de São de Paulo já convivia com os problemas
relativos às cheias do Rio Tietê, o que deu início a uma nova fase na tentativa de solucionar os
problemas impostos. Deste modo, em meados da década de 1930, deu-se início o processo de
obras de canalização e retificação do Rio Tietê no trecho localizado entre as cidades de São
Paulo e Osasco (ZANIRATO, 2011; SATO, 2018; DAEE, 2018). A partir de 1950,
intensifica-se o processo de industrialização e consolida-se o processo de construção das
avenidas marginais como espaços de circulação que, conforme apontado por Santos (2014),
são atingidos pelas enchentes que, por sua vez, atingem toda a estrutura produtiva cuja
circulação é dada, cada vez mais, pelas vias marginais (SANTOS, 2014, p.22). Na década de
1960, o Rio Tietê já se encontrava retificado e a construção da Barragem da Penha, como
forma de controlar as cheias, finalizada (ZANIRATO, 2011; SATO, 2018; DAEE, 2018).
Devido às várias intervenções hidráulicas, o Rio Tietê foi sendo domado e, assim, suas
vias navegáveis ampliadas. Atualmente, segundo a Secretaria de Logística e Transportes do
Estado de São Paulo (SLT) e o Departamento de Nacional de Infraestrutura e Transporte
(DNIT), a hidrovia Tietê-Paraná, no trecho paulista, possui aproximadamente 800 quilômetros
de via navegável, contando ainda com dez eclusas, dez barragens, 23 pontes, 19 estaleiros e
30 terminais intermodais de cargas. Esta hidrovia conecta áreas de produção aos portos
marítimos e, no sentido do interior, conecta os principais centros do Mercosul – este último
foi um dos fatores que contribuiu para o aumento do trânsito fluvial na respectiva via
(PAGANINI, 2007; DNIT, 2019; SLT, 2019). Também foi iniciado em 2009, e ainda se
encontra em construção, o Projeto Hidroanel Metropolitano de São Paulo, uma intervenção do
Governo do Estado de São Paulo a partir de um estudo de viabilidade técnica realizado pelo
Grupo Metrópole Fluvial da FAU-USP, que consiste em uma rede de vias navegáveis
composta pelos rios Tietê e Pinheiros, como também pelas represas Billings e Taiaçupeba
(SATO, 2018; GRUPO METÓPOLE FLUVIAL FAU-USP, 2019, SLT, 2019).
Sobretudo, o Rio Tietê ainda convive com a poluição proveniente do esgoto produzido
na cidade de São Paulo, dentre outros municípios (PAGANINI, 2007). De acordo com
Paganini (2007, p.36), a ocupação das margens sem o planejamento adequado apartou o rio,
impermeabilizou o solo, tornou-o poluído, contaminado e malcheiroso. O mesmo autor ainda
salienta que os primeiros sinais de poluição podem ser percebidos a poucos quilômetros de
sua nascente na cidade de Mogi das Cruzes, onde o rio já recebe grande quantidade dos
resíduos oriundos de residências e das indústrias ali instaladas, o que se acentua com a
proximidade da cidade de São Paulo, onde o rio não apresenta nem sinais de vida aquática.
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No entanto, em seu trajeto em direção ao interior, o Rio Tietê volta a se recuperar
gradativamente em termos ambientais até seu encontro com o Rio Paraná (PAGANINI,
2009).
Em 1997, com a instituição da Lei Estadual nº 9433/1997, estabeleceram-se as bacias
hidrográficas como instrumento de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos
(SIGRH, 2019). Sendo assim, norteado pela respectiva lei, o Rio Tietê está dividido em seis
bacias hidrográficas: Baixo Tietê; Tietê/Batalha; Tietê/Jacaré; Sorocaba/Médio Tietê;
Piracicaba e a Bacia Alto Tietê (Figura 4).
Figura 4 - Mapa de divisão das bacias do Rio Tietê

Fonte: Departamento de Engenharia de Hidráulica e Sanitária, 2007

Todos os municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) estão situados na
Bacia do Alto Tietê. Assim, conforme apontamento no Plano de Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê, ela é a mais urbanizada do país abrigando uma população de, segundo dados do IBGE
(2018), aproximadamente 21,5 milhões de habitantes. Somente o município de São Paulo
concentra 12,1 milhões de habitantes, o que corresponde a 56,28% da população da BAT
(SEADE, 2014 apud PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 2016;
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IBGE, 2018 apud EMPLASA, 2019). Se adicionarmos a este cálculo a população do
município de Guarulhos, que é de aproximadamente 1,3 milhão, o percentual acumulado
sobre a BAT eleva-se para 62,33%.
Por sua vez, a Bacia do Alto Tietê (BAT) está subdividida em seis sub-regiões:
Cabeceiras, Cotia/Guarapiranga, Penha/Pinheiros, Pinheiros/Pirapora, Juqueri/Cantareira,
Billings/Tamanduateí (Figura 5). O PVT está inserido na sub-bacia Cabeceiras e,
parcialmente, na sub-bacia Penha-Pinheiros.
Figura 5 - Mapa da Bacia Alto Tietê

Fonte: SIGRH, 2018

Por fim, Medaglia (2009, p.12), diante de tantas intervenções no rio Tietê, cita que
ouviu certa vez uma frase do engenheiro Henry Dantas Strong de que “O Tietê não é mais um
rio é um canal de engenharia”.
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5.2

Área de Preservação Permanente (APP)
O conceito de Área de Preservação Permanente (APP) tem sua origem a partir da

criação do Código Florestal de 1934 – Decreto Federal nº 23.793 de 1934, durante o governo
de Getúlio Vargas. Neste instrumento, o termo que se refere à área de preservação apresentase com a denominação de “florestas protetoras”. Conforme disposto neste Código Florestal, as
“florestas protetoras” são aquelas que, por sua localização, servem de forma conjunta ou
separadamente para os fins de conservar o regime das águas, evitar a erosão das terras, fixar
dunas, auxiliar a defesa das fronteiras, assegurar condições de salubridade pública, proteger
locais de beleza cênica e asilar espécies raras da fauna indígena (BRASIL, 1934; BORGES et
tal, 2011, p.1202).
Em 1965, revogou-se o Decreto Federal nº 23.793 de 1934, o qual foi substituído por
outro Código Florestal – Lei Federal nº 4.771 de 1965. Esta lei, em seu primeiro artigo,
ampliou e modificou o entendimento sobre “florestas protetoras e demais formas de vegetação
no território nacional” para “bens de interesse comum de todos”, ideia esta considerada
precursora do que veio a ser o conceito de “meio ambiente como bem de uso comum do povo
brasileiro” na Constituição Federal de 1988 (MACHADO, 2004 apud BORGES et tal, 2011,
p.1203).
“Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com
as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem” (LEI
FEDERAL Nº 4.771, 1965).

O Código Florestal de 1965 também estabeleceu limites mínimos a serem protegidos
ao longo dos rios e de quaisquer cursos d’água – de acordo com o disposto nas alíneas do Art.
2° da referida lei e em seu parágrafo único, consideram de preservação permanente as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
“a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
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3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de
largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100%
na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação;
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites
a que se refere este artigo.”

De acordo com Borges et tal (2011, p.1205),em 1965, a Lei nº 4.771/1965 se referia às
APPs como “florestas de preservação permanente”. Os autores salientam que esta
denominação gerava duplo sentido na interpretação da norma jurídica, pois ao considerar
somente de “preservação permanente as formações vegetais compostas por florestas” fazia
com que a aplicabilidade da lei não fosse cumprida nas áreas que não possuíam vegetação.
Assim, para resolver o impasse, em 2001, foi editada a Medida Provisória nº 2.166-67 que
passou a adotar a denominação “Área de Preservação Permanente (APP)” e a considerar APP
todas as áreas protegidas cobertas ou não por vegetação nativa.
Desde a edição do Código Florestal de 1934, o conceito de APP vem incorporando,
além dos aspectos ambientais, outros aspectos que visam garantir a qualidade de vida humana
tanto no meio urbano como no meio rural, conforme Quadro 5 (FISHER & SÁ, 2007 apud
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BORGES et tal, 2011, p.1208). A Constituição Federal de 1989 do Brasil reflete esta ideia no
Art. 225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Quadro 5 - Valores associados às áreas de preservação permanente

Critérios

Meio urbano

Meio rural

Influencia nos valores das propriedades
positiva ou negativamente, de acordo com
o tipo de vegetação e o tipo de utilização
Econômicos da área. Há custos de manutenção em
áreas urbanas, demandando planejamento
específico para que atinjam o fim
esperado.

Promove a manutenção de processos
ecológicos que permitem a perpetuação da
exploração econômica de atividades
relacionadas à exploração das áreas rurais
e de seus recursos.

Sofre grande variação de acordo com os
níveis de poluição decorrentes da
atividade urbana, mas serve de abrigo para
fauna remanescente e pode atuar
Ecológicos preventivamente
no
controle
de
deslizamentos de terras e enchentes
quando da existência de vegetação, de
acordo com características do solo e
topografia.

Promove habitat para elementos da fauna,
protege
os
corpos
hídricos
do
assoreamento,
contaminação
por
poluentes resultantes das atividades
econômicas e serve como corredor
ecológico, interligando maciços florestais

Constitui-se em elemento básico das
Paisagísticos unidades de paisagem, funcionando como Possui relevante importância paisagística
contraponto aos espaços construídos.
Reduz a poluição atmosférica e a sonora;
influencia na temperatura da cidade; reduz
a força e condiciona a circulação dos
ventos; atua como ponto de absorção da
água das chuvas e permite a absorção de
lençóis
freáticos;
pode
fornecer
sombreamento para transeuntes e áreas
livres para recreação dependendo do tipo
de vegetação existente.

Protege os processos ecológicos e pode
ser explorado economicamente por meio
do turismo (amenidades) ou outras
atividades de baixo impacto.

Serve a propósitos religiosos; permite o
contato com a “natureza” para habitantes
da urbe; pode permitir o lazer ativo e
Psicológicos
passivo, de acordo com as características
do relevo e vegetação; pode ser elemento
integrante da paisagem e identidade.

Favorece a construção das relações do
sujeito com o meio que o circunda e entre
os indivíduos. Para alguns grupos, pode
ter função cultural e não meramente
econômica.

Físicos

Fonte: FISHER & SÁ, 2007 apud BORGES et tal, 2011

Em 2012, foi promulgado um novo Código Florestal – Lei Federal nº 12.651 de 2012
que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera as Leis nos 6.938/1981, 9.393/1996,
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11.428/2006 e revoga as Leis nos 4.771/1965, 7.754/1989, a Medida Provisória no 2.16667/2001 e dá outras providências. Este novo Código Florestal de 2012 normatiza
juridicamente a Área de Preservação Permanente. Ele dispõe em seu artigo 3º, inciso II, a
definição de Área de Preservação Permanente (APP) que vem a ser a
“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas;”

A Lei Federal nº 12.651 de 2012 é clara no que concerne aos critérios de uma APP no
sentido de que determinadas áreas com tais características devem ser preservadas
permanentemente, ou seja, a lei é autoexplicativa. O Artigo 4º considera que a Área de
Preservação Permanente se dará em zonas rurais ou urbanas, não fazendo distinção entre áreas
públicas ou privadas. Assim, segue a redação disposta no referido artigo
“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas,
para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima
de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros; [...]”

Além dos limites citados acima, o Novo Código Florestal também prevê critérios e
limites para as áreas do entorno de reservatórios artificiais decorrentes de barramento ou
represamento de cursos d'água naturais que deverão ser definidas na licença ambiental do
empreendimento e em olhos d’água (nascentes) seja qual for a sua altitude. A Lei também
permite a criação de APP por ato do Chefe do Poder Executivo quando declarada de interesse
social as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas, como para
conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha,
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proteger várzeas, assegurar condições de bem-estar público, entre outras previstas na Lei
(BRASIL, 2012).
Devido à função ambiental, a utilização da área de preservação permanente é bastante
restrita. Porém, a Lei nº 12.265/2012 permite que intervenções sejam realizadas desde que
sejam observados os aspectos de utilidade pública, interesse social e atividades eventuais ou
de baixo impacto ambiental. Para tanto, o Código Florestal de 2012, as alíneas do inciso VIII
do Art. 3º entende como sendo de utilidade pública
“a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de
transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo
urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia,
telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto,
neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;
c) atividades e obras de defesa civil;
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das
funções ambientais referidas no inciso II deste artigo;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder
Executivo Federal; ”

As alíneas do inciso IX do mesmo artigo definem como sendo de interesse social
“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;
b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse
rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize
a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área;
c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades
educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas,
observadas as condições estabelecidas nesta Lei;
d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados
predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas,
observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009;
e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de
efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e
essenciais da atividade;
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f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas
pela autoridade competente;
g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em
procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e
locacional à atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo
Federal;”

E, por fim, no inciso X a Lei considera como atividades eventuais ou de baixo impacto
ambiental
“a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando
necessárias à travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para a
obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo
agroflorestal sustentável;
b) 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;
c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades
quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o
abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;
f) construção e manutenção de cercas na propriedade;
g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos
previstos na legislação aplicável;
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de
mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de
acesso a recursos genéticos;
i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros
produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem
prejudique a função ambiental da área;
j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar,
incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não
descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função
ambiental da área;
k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo
impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou
dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;”
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Assim, este tópico tentou demonstrar como se insere a área de preservação permanente
no tocante aos rios a qual, consequentemente, o Rio Tietê está subordinado, bem como o
entendimento que foi sendo incorporado no desenvolvimento da legislação para proteção das
margens dos rios.
5.3

Área de Proteção Ambiental Várzeas do Rio Tietê (APAVRT)
A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de Unidade de Conservação

(UC) prevista na Lei Federal nº 9.985 do ano 2000, que regulamenta o art. 225, §1º, inciso I,
II, III e VII da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). O referido artigo dispõe que
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I–preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II–preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III–definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
[...]
VII–exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;”
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de regras e
procedimentos oficiais que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão
das unidades de conservação no território. Prevista no (SNUC), a Área de Proteção Ambiental
(APA) é uma Unidade de Conservação (UC) que integra o Grupo das Unidades de Uso
Sustentável que tem como objetivo “compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. Segundo o SNUC, em seu Artigo 15,
define-se que
“A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar
o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.”

A APA é uma unidade de conservação que pode ser estabelecida em áreas públicas
pertencentes à União, Estados ou Municípios, como também em áreas privadas, pois não é
necessária a desapropriação das terras para o estabelecimento da APA. No entanto, os usos e
as atividades desenvolvidas dentro da área delimitada da APA estão sujeitos ao seu
disciplinamento específico (SNUC, 2000; FF, 2017).
No Brasil, embora o SNUC tenha sido sancionado no ano 2000, a utilização do
conceito de APA já aparecia na Lei Federal nº 6.902/1981 que dispõe no Artigo 8º que
“O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá declarar
determinadas áreas do Território Nacional como de interesse para a proteção
ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou
melhorar as condições ecológicas locais.”

Ainda a mesma Lei, no Artigo 9º, menciona que em cada “Área de Proteção
Ambiental”, respeitando os princípios constitucionais pertinentes ao direito de propriedade, o
Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo as atividades dentro da
respectiva área.
A Área de Proteção Ambiental Várzeas do Rio Tietê (APAVRT) é anterior à criação
do SNUC. A APAVRT foi instituída pela Lei Estadual nº 5.598 no ano de 1987, durante o
governo de Franco Montoro e regulamentada após seis anos pelo Decreto Estadual 37.619 de
1993, no governo de Antônio Fleury Filho. No entanto, este decreto foi revogado e substituído
pelo Decreto Estadual nº 42.837 de 1998, na gestão do governador Mário Covas. Este novo
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Decreto Estadual visou contemplar as diretrizes dispostas na Agenda 21 6, entre outros
elementos, a gestão participativa da unidade de conservação (SMA, 1999).
O objetivo de criação da APAVRT é a proteção e a recuperação do Rio Tietê e das
suas planícies aluviares, bem como o ecossistema associado, e também o controle da
ocupação das várzeas com a finalidade de preservar suas funções ecológicas para controle das
cheias (FF, 2013; SANTOS, 2014; SATO, 2018).
Em um documento da SMA sobre a APAVRT, datado de 1999, é mencionado que a
criação desta APA foi proposta como alternativa ao PET, uma vez que o projeto original de
criação do PET previa a preservação das áreas de várzeas em uma área de 60 km² até a cidade
de Salesópolis, mas o projeto original havia se mostrado inviável economicamente devido às
dificuldades relacionadas às desapropriações. Desta forma, o PET limitou-se a uma extensão
de 14 km² no trecho leste que compreende a barragem da Penha sentido montante até as
proximidades da junção do Rio Itaquera com o Rio Tietê. Sendo assim, a criação da APA se
apresentou como possibilidade exequível, pois, para a sua implantação não eram necessárias
desapropriações. Assim, a propriedade da terra continua nas mãos da iniciativa privada e a
superfície da área protegida possível de ser ampliada (SMA, 1999).
Neste sentido, Scatena (2015, p.150), em sua dissertação sobre áreas de proteção
ambiental e os desafios da gestão territorial para a sustentabilidade nas várzeas do Rio Tietê,
ressalta que a APA surgiu como solução para a falta de recursos econômicos para dar
prosseguimento ao PET. Também menciona que a ideia da criação da APA nesse período
ganhou força junto aos atores políticos que à época se dividiam em dois grupos. Um grupo,
que conseguia compreender o que era o instrumento APA, o considerava interessante pelo
motivo de que este tipo de instrumento possibilita manter a propriedade, mas com critérios de
restrições e metas ambientais. O outro grupo, que simplesmente não compreendia a dimensão

6

Agenda 21 é um documento resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Foram “179 países participantes que acordaram e
assinaram a Agenda 21, um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos, que constitui a mais
abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento,
denominado ‘desenvolvimento sustentável’. O termo ‘Agenda 21’ foi usado no sentido de intenções, desejo de
mudança para esse novo modelo de desenvolvimento para o século XXI - um instrumento de planejamento para
a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção
ambiental, justiça social e eficiência econômica” (MMA, 2018).
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do que era o instrumento e o considerava vantajoso somente pelo fato de não precisar
desapropriar.
Neste contexto, Santos (2014), em sua pesquisa sobre o “Rio Tietê e a urbanização
paulista”, também ressalta em seu trabalho que a paralisação das obras do PET coincide com
estudos desenvolvidos pela EMPLASA para o uso e ocupação do solo nas várzeas do Rio
Tietê, diz que
“a legislação que estabelece a APA da Várzea do Rio Tietê é um desdobramento do
estudo realizado pela EMPLASA no início da década de 1980 para o
disciplinamento do uso e ocupação do solo na várzea do Rio Tietê, especialmente ao
se considerar que este trabalho está intensamente vinculado com a paralisação das
obras do Parque Ecológico” (SANTOS, 2014, p.155).
Figura 6 - Projeto de Lei e Disciplinamento do Uso e Ocupações do Solo nas Várzeas do Tietê: proposta de
zoneamento

Fonte: EMPLASA, 1985 apud SANTOS, 2014

Tal estudo também é mencionado no Plano de Manejo da APA Várzeas do Rio Tietê –
Volume 1 – Principal (2013), o qual diz que foi com base em análises realizados pela
EMPLASA sobre o uso e ocupação do solo, estudos hidráulicos e hidrológicos que o Estado
de São Paulo declarou como Área de Proteção Ambiental a Várzea do Rio Tietê. No entanto,
o Volume Principal do Plano de Manejo da APAVRT de 2013 não faz referência quanto ao
fato de este estudo ter alguma relação com a paralisação das obras do Parque Ecológico do
Tietê.
A APAVRT pertence ao bioma da Mata Atlântica e abrange uma área total de 74 km²,
incidente sobre dois trechos distintos: (i) o Trecho Leste da Barragem da Penha, que equivale
a 61,50 km², e (ii) Trecho Oeste, que equivale a 12,50 km². A divisão desta APA em dois
segmentos está relacionada ao fato de que os estudos realizados pela Emplasa, na década de
1980, terem apresentado ausência de planícies aluviares no fragmento que compreende a
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cidade de São Paulo – da Barragem da Penha à jusante – até o limite da cidade de São Paulo
com Osasco (FF, 2013, p.45).
O Trecho Leste da Barragem da Penha compreende os municípios de São Paulo,
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Biritiba Mirim. O
Trecho Oeste contempla os municípios de Osasco, Barueri, Carapicuíba e Santana de
Parnaíba. O objetivo principal do primeiro trecho consiste em garantir a função reguladora
das cheias do rio, ao passo que o objetivo do segundo trecho é manter as características do
Parque Tamboré (FF, 2013 p.45).
Figura 7 - Limites legais da APA Várzeas do Rio Tietê

Fonte: Fundação Florestal (2011) apud FF (2013)

Assim, a APAVRT perpassa as respectivas cidades demonstradas no mapa acima.
Cada cidade abrange uma porção desta APA, o que é importante, pois, segundo consta no
Plano de Manejo APVRT, dimensionar o quanto a APA pertence em cada município contribui
para articular políticas públicas, como também passa a ser parâmetro de responsabilidade
compartilhada da UC entre os entes envolvidos (município e órgão gestor da UC). Como se
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pode observar na Tabela 1, a APAVRT possui do seu total dentro do município de São Paulo
14,71%, ao passo que Guarulhos tem 8,13%.

Tabela 1 - Áreas dos municípios abrangidos pela APAVRT

Município

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 do Parnaíba

17.998,79

477,22

5,46

477,22

2,65

Fonte: FF (2013)

Em relação à Tabela 1 acima, é importante ressaltar que os valores atribuídos ao
município de Salesópolis estão zerados porque, embora a Lei Estadual nº 5.598/1987 de
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criação da APAVRT e o Decreto Estadual 42.837/1998 de regulamentação declarem o
município de Salesópolis pertencente aos municípios compreendidos pela APAVRT, nestes
documentos legais não há menção das coordenadas que delimitam as áreas do respectivo
município (FF, 2013, p.85). Desta forma, o município de Salesópolis compõe
institucionalmente a APAVRT, porém, como o município apresentou atributos ambientais
relevantes nos estudos para a elaboração do Plano de Manejo da APA Várzeas do Rio Tietê –
Volume 1 – Principal, ficou sugerido que seria mais sensato que se avançasse, de fato, o
limite da APA para as nascentes do Rio Tietê, em Salesópolis (FF, 2013, p.85-86).
O principal instrumento de planejamento e gestão de uma UC é o seu plano de manejo,
cujo objetivo é “orientar a gestão e promover o manejo dos recursos naturais da respectiva
UC” (FF, 2018; BRASIL, 2000). De acordo com o SNUC no artigo 2º parágrafo XVII,
entende-se por plano de manejo
“documento técnico mediante o qual, com fundamento 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”

No Artigo 27 do SNUC, foi instituído que “as unidades de conservação devem dispor
de um Plano de Manejo” e, no parágrafo 3º, define-se que ele deverá ser elaborado no prazo
de cinco anos a partir da data de criação da UC.
Para elaboração do plano de manejo, é necessário um estudo consistente com
diagnósticos do meio físico, biológico e social. Nele é necessário estabelecer as normas,
restrições para o uso, ações que deverão ser desenvolvidas e o manejo dos recursos naturais
compreendidos na UC, como também seu entorno, corredores ecológicos, quando pertinentes,
e a implantação de estruturas físicas (MMA, 2018).
É imprescindível determinar o zoneamento da UC para elaboração do plano de
manejo, porque é a partir dele que é possível organizar “espacialmente em zonas sob
diferentes graus de proteção e regras de uso”. O SNUC no artigo 2º parágrafo XVI observa
que o zoneamento consiste na
“definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de
manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as
condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma
harmônica e eficaz”
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Conforme o Decreto Estadual nº 42.837 de 1998, que regulamenta a Lei Estadual nº
5.598 de 1997, a APA Várzeas do Tietê está dividida em 03 (três) zonas de restrição: Zona de
Vida Silvestre, Zona de Cinturão Meândrico e Zona de Uso Controlado, como pode ser
observado na Figura 8.
Figura 8 - Zoneamento Vigente da APAVRT

Fonte: Sato, 2018

A Zona de Vida Silvestre corresponde às florestas e às demais formas de vegetação
natural e aos remanescentes da vegetação primária ou secundária, no estágio médio ou
avançado de regeneração da Mata Atlântica. A Zona de Cinturão Meândrico compreende a
parte da faixa de terreno da planície aluvial do Rio Tietê que é utilizada para o controle das
enchentes. A Zona de Uso Controlado engloba os territórios integrantes da área de proteção
ambiental não abrangidos nas duas primeiras zonas (SÃO PAULO, 1998).
Em 2010 teve início o processo de elaboração do Plano de Manejo da APA Várzeas do
Rio Tietê que contou com a coordenação da Fundação Florestal (FF), que é a entidade
gestora, e com a prestação de serviços da Universidade de São Paulo (USP), com a
intermediação da Fundação Universidade de São Paulo (FUSP), além da participação do
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Conselho Gestor da UC. Neste processo, conforme apontado no documento Plano de Manejo
da APA Várzeas do Rio Tietê – Volume 1 – Principal (2013), o zoneamento ambiental
vigente foi revisto e os limites geográficos revalidados. Para tanto, foram realizados estudos
sobre os meios físico, biótico e antrópico da referida APA (FF, 2013).
Neste documento do Plano de Manejo da APA Várzeas do Rio Tietê – Volume 1 –
Principal (FF, 2013, p.172), foi apresentado que as planícies fluviais do Rio Tietê possuem
45% de sua área ocupada ou modificada por intervenções antrópicas, as quais estão
distribuídas por categorias de uso por urbanização consolidada e estágio inicial, favelas,
mineração, indústrias, áreas cultivadas, sistema viário e solo exposto/movimento de terra. E
os demais 55% da área de estudo correspondem à morfologia semipreservada7.
Uma vez elaborado o Plano de Manejo e após passar pelas instâncias cabíveis, o
Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA8 aprovou no início do ano 2017 o Plano
de Manejo da referida APAVRT. Porém, a sua aprovação foi contestada juridicamente pelo
Ministério Público Estadual, que ocupa um dos assentos no CONSEMA, o qual ajuizou uma
“ação civil pública ambiental e de improbidade administrativa”. Essa ação decorreu do fato de
que durante o procedimento do processo administrativo do Plano de Manejo da APA Várzea
do Rio Tietê, observaram-se irregularidades cometidas por parte de agentes públicos para
beneficiar determinados setores econômicos, principalmente, o setor de mineração. Enquanto
o julgamento da ação não for finalizado e anuladas as ações irregulares cometidas, o Plano de
Manejo da APA fica suspenso (MPSP, 2017)9.

7

“Morfologias semipreservadas - Correspondem a parques e áreas verdes, áreas desocupadas ou, ainda,
chácaras. Embora possam ter sido alvo de intervenções antrópicas, não apresentam morfologias antropogênicas
decorrentes diretamente da urbanização. As áreas de chácaras e reflorestamentos, por exemplo, já não possuem a
cobertura vegetal original; no entanto, não apresentam também grandes porções de solo exposto ou
impermeabilizado” (PLANO DE MANEJO DA APA VÁRZEAS DO RIO TIETÊ – VOLUME 1 – PRINCIPAL, 2013)
8

O CONSEMA é o órgão estadual que tem como competência “a atribuição de avaliação e acompanhamento da
política ambiental, no que se refere à preservação, conservação, recuperação e defesa do meio ambiente,
passando pelo estabelecimento de normas e padrões ambientais, até a convocação e condução de audiências
públicas e, sob determinadas circunstâncias, a apreciação de EIAs/RIMAs - Estudos e Relatórios de Impacto
sobre o Meio Ambiente”. O Conselho é paritário, compõe-se de trinta e seis (36) membros, sendo metade de seus
representantes oriunda de órgãos governamentais e metade, da sociedade civil. O mandato é de dois (2) anos,
renovável por mais dois anos (SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA).
9

Em dezembro de 2018, foi julgada procedente a anulação do processo do Plano de Manejo a partir de 17 de
fevereiro de 2016 devido aos vícios que se sucederam por parte dos agentes (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2018). No site do SIGAM consta que o plano está aguardando assinatura do
decreto de aprovação.
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Assim sendo, a gestão da APA Várzeas do Rio Tietê ainda não conta com o plano de
manejo para nortear as ações dentro dos seus limites, tendo como diretriz apenas o
zoneamento estabelecido no Decreto Estadual nº 42.837 de 1998.
Desde a criação da APAVRT, a sua gestão é de responsabilidade da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado de São Paulo por meio da Fundação Florestal, que é o órgão gestor
das unidades de conservação deste estado (SMA, 2018).
A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo foi criada pelo Decreto
Estadual nº 24.932 de 1986. No mesmo ano, através da Lei Estadual nº 5.208 de 1986, foi
instituída a Fundação Florestal (FF) – Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do
Estado de São Paulo. A finalidade da FF é contribuir para a conservação, o manejo e a
ampliação das florestas de produção e das Unidades de Conservação estaduais. Devido à troca
de governador no Estado de São Paulo, no início de 2019, ocorreu uma reorganização
administrativa que fundiu a Secretaria de Meio Ambiente a outras pastas relacionadas à
infraestrutura e desta forma passou a ser denominada Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente (SIMA)10.

10

Decreto Estadual n° 64.059 de 1º de janeiro de 2019
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6.

OS PARQUES: PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ E PARQUE VÁRZEAS DO
TIETÊ

Este capítulo pretende resgatar o histórico do PET para depois abordar sobre em que
consiste o PVT, como também apresentar o DAEE, que é o órgão executor e gestor de ambos
os projetos. Assim, este capítulo está estruturado em três partes, sendo que a primeira é o
histórico sobre o PET, a segunda parte trata sobre o PVT e a terceira parte sobre o órgão
gestor e implementador.
6.1

Histórico do Parque Ecológico do Tietê (PET)
De acordo com Santos (2014), o Parque Ecológico do Tietê tem sua origem no

programa denominado “Projeto Leste”. Este projeto foi desenvolvido no início da década de
1970, em conjunto entre a Empresa Municipal de Urbana (EMURB) e a Coordenadoria Geral
de Planejamento (COGEP), ambas pertencentes ao município de São Paulo. A ideia central
deste projeto consistia em conduzir a expansão da cidade no sentido do vetor leste do
município de São Paulo, tendo como eixo estruturador o Rio Tietê (SANTOS, 2014, p.98).
Em 1975, com a criação da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A.
(EMPLASA), este projeto foi transferido para a EMPLASA quando o seu nome passou a ser
“Estudo de Aproveitamento do Vetor Leste”. Neste novo âmbito, o projeto adquiriu novos
aspectos e teve seus limites ampliados, conforme demonstrado na Figura 9 (SANTOS, 2014,
p.104).

80

Figura 9 - Limite das áreas do Projeto Leste (amarelo) e do Estudo de Aproveitamento do Vetor Leste
(vermelho)

Fonte: EMPLASA (1976) apud Santos (2014, p.105)

Tendo em vista as demandas correntes da época, o projeto foi orientado pela
necessidade de construção do canal do Rio Tietê, das avenidas marginais e do sistema viário
básico, e também do aproveitamento das áreas com usos em deterioração. Sendo que em
conjunto com outras diretrizes, além das obras hidráulicas previstas, estava contido nele o
encaminhamento do Parque Ecológico do Tietê (SANTOS, 2014).
Assim, conforme citado por Santos (2014, p.111), para conciliar essas propostas para o
projeto, em 1975 é contratado para elaboração específica do projeto arquitetônico o escritório
EcoUrbs. Este escritório foi constituído unicamente para esta finalidade, tendo à frente o
arquiteto e urbanista Ruy Ohtake, que contava com importantes nomes na equipe como o
paisagista Roberto Burle Marx, o geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber, entre outros.
Neste cenário, em 1976, através do Decreto nº 7.868, o Governador Paulo Egydio
Martins promulgou a criação do Parque Ecológico do Tietê, resultado das ações do Governo
do Estado de São Paulo para urbanização e recuperação das áreas da Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP) situadas na Bacia do Alto Tietê. Tal decreto assinala no Artigo 1º que
“Ficam declaradas de utilidade pública, a fim de serem desapropriadas pelo
Departamento de Águas e Energia Elétrica por via amigável ou judicial os imóveis
abaixo caracterizados, constituídos de terrenos com áreas de aproximadamente
65.000.000,00 m2, e respectivas benfeitorias e culturas, situados dos municípios de
Santana do Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco, São Paulo, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim, necessários ao
Departamento de Águas e Energia Elétrica compreendendo esses imóveis áreas
situadas na Bacia do Alto Tietê para serem recuperadas e beneficiadas com a
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retificação do no Tietê, construção de Sistema Viário, Urbanização e implantação do
Parque Ecológico [...]” (DECRETO 7.868 DE 30 DE ABRIL DE 1976)

Desta maneira, a criação do PET é parte dos desdobramentos dos projetos de
intervenções urbanas do Governo do Estado de São Paulo. Na década de 1970, a região das
várzeas do Rio Tietê já acumulava os problemas relacionados às inundações: a falta de
saneamento, a degradação pela exploração de recursos minerais, a ocupação desordenada de
suas margens, entre outros fatores relacionados à urbanização desenfreada (DAEE, 2017;
ZANIRATTO, 2011). De acordo com o DAEE (2017), o principal objetivo de criação do PET
está relacionado à preservação das áreas de várzeas do Rio Tietê para o amortecimento das
cheias nos períodos de chuva e, de contrapartida, oferecer para a população do entorno lazer e
fruição da natureza.
Em seu o projeto original, o PET foi pensado para funcionar como eixo estruturador
para o desenvolvimento urbano. Esse conceito se fundamentou no fato de que a Serra da
Cantareira, ao norte, e a Serra do Mar, ao sul, configuravam barreiras físicas à expansão
urbana da RMSP, desta forma limitando o desenvolvimento nesses sentidos. Assim, a opção
seria focar políticas visando o desenvolvimento no sentido oeste-leste, formando uma espinha
de peixe (Figura 10), de forma que conciliasse o desenvolvimento urbano e ambiental. O eixo
funcionaria como um “polo organizador” dos trechos de cidades. O projeto também previa a
integração de outros planos de urbanização que possibilitassem a circulação logística de
pessoas, conjuntos habitacionais, entre outros elementos (SÃO PAULO, 1977; SANTOS,
2014).
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Figura 10 - Parque Ecológico do Tietê: sistema de parques lineares e estruturação urbana

Fonte: ECOURBS (1976) apud Santos (2014)

Santos (2014, P.110) observa que, embora o projeto original se apresente como
elemento estruturador para o desenvolvimento urbano no sentido oeste-leste, ele acaba se
configurando em um sistema viário destinado ao lazer. Ainda Santos (2014, P.110) ressalta
que este sistema viário remete à ideia de parkways (rodovias cênicas) sugeridas pelo
paisagista Frederick Law Olmsted no século de 19 (Figura 11). No entanto, o sistema de
rodovias cênicas de Olmsted está amparado na ideia de um sistema parques – o PET é uma
faixa verde contínua conectando os núcleos de equipamentos do parque e núcleos urbanos da
cidade.
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Figura 11 - Sistema de parques e parkways de Boston (Emerald Necklace Park System), de autoria de Frederick
Law Olmsted

Fonte: National Park Service Olmsted Archives apud Santos (2014)

Santos (2014, p.111) destaca que o Projeto do PET apresentava a ideia de que o
prosseguimento na retificação do Rio Tietê era uma oportunidade para a criação de um parque
com dimensões relevantes para São Paulo. Em relação às áreas verdes, a proposta era
aumentar de 3.200 hectares, que era o registrado disponível naquela época, para 6 mil
hectares.
Em sua criação, o PET foi dimensionado para abranger uma área que forma uma faixa
de 148 km longitudinal, ainda que Santos (2014, p.111) mencione 112 km, e 800 m de largura
(média) percorrendo o Rio Tietê desde a Represa de Ponte Nova, localizada na cidade de
Salesópolis, até a Represa Edgar de Souza no município de Santana do Parnaíba. A ideia
original era construir núcleos de lazer nas cidades que o compreende para que a comunidade
pudesse usufruir de suas áreas e equipamentos (SÃO PAULO, 1977).
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Figura 12 - Mapa do Projeto Original Parque Ecológico do Tietê

Fonte: Secretaria de Obras e Meio Ambiente, 1976

No Projeto Leste, a delimitação do parque se situava na divisa dos municípios de São
Paulo e Guarulhos no setor das lagoas e buracos que no passado serviram para exploração de
areia e argila, o que foi incorporado e ampliado por outros aspectos nos novos estudos
realizados para o PET. De acordo com sua dimensão, ele teria vinculação com o sistema
viário e deveria atender as demandas locais de bairro, distrital e também metropolitano
(SANTOS, 2014, p.110).
Ainda na gestão do Governador Paulo Egydio Martins, foi implementada a primeira
fase do Parque Ecológico do Tietê com as construções dos núcleos Centro de Lazer Ilha do
Tamboré11 em Barueri e grande parte do Centro de Lazer Engenheiro Goulart – nome oficial
do núcleo Parque Ecológico do Tietê. Em 1979, acontece troca de governo no Estado de São
Paulo, assumindo a gestão entre 1979 a 1982, o Governador Paulo Maluf. Neste período,
ocorre redução dos recursos para o prosseguimento

11

Importante ressaltar que o núcleo Centro de Lazer Ilha do Tamboré foi inaugurado em 1979 e em 2014 a sua
gestão foi transferida para os municípios de Barueri e Santana do Parnaíba sob um termo de permissão de uso
assinado pelo Governo do Estado de São Paulo por um período de 90 anos.
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do projeto12 e, em decorrência disto, a descontinuidade de todo o processo de cadastramento e
desapropriação das áreas para a sua finalidade (SANTOS, 2014, p.148). Atualmente o PET
possui uma área de 1.400 hectares que se inicia na Barragem da Penha, no sentido leste
(Figura 13).
Figura 13 - Limite Perimetral do Parque Ecológico do Tietê

Fonte: DAEE, 2018

Passados aproximadamente trinta anos da inauguração do Centro de Lazer Engenheiro
Goulart, e diante da mesma necessidade de preservação das várzeas do Rio Tietê no vetor
leste, surge um novo projeto de parque na agenda do Governo do Estado de São Paulo, o
Programa Parque Várzeas do Tietê.

12

Existem outras duas versões para a descontinuação do projeto. A primeira é que, segundo Ruy Othake apud
Santos (2014, p.148), deveu-se ao fato de o governo estadual ter cedido à pressão dos proprietários de terras,
pois muitos deles já haviam entrado com ações contra o governo. Deste modo, aquelas terras que já eram de
interesse público declarado perderam esta condição e a falta de recursos destinados às indenizações culminou
com a devolução de áreas desapropriadas. A segunda versão é que, segundo foi publicado na Revista Águas e
Energia Elétrica apud Santos (2014, p.148), os custos das desapropriações haviam alcançado custos proibitivos,
o que se agravaria com a Crise da Dívida no início da década de 1980.
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Desde a criação do Parque Ecológico do Tietê sua implementação e, posteriormente,
sua gestão, são de responsabilidade do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE),
órgão que será abordado mais adiante. Em 1991, o Governo do Estado de São Paulo
transfere13 sua gestão para a Secretaria de Meio Ambiente, mas no ano seguinte, em 1992, a
gestão é retornada14 ao DAEE.
6.2

Histórico do Parque Várzeas do Tietê (PVT)
O Parque Várzeas do Tietê é um programa que retoma à ideia do projeto do Parque

Ecológico do Tietê da década de 1970 idealizado pelo paisagista Roberto Burle Marx e
encabeçado pelo arquiteto e urbanista Ruy Othake (FF, 2013). Esse novo projeto, agora
elaborado por Ruy Othake, tem por objeto a recuperação das várzeas do Rio Tietê e, entre
outras ações, a implantação de um parque linear que conectará o Parque Ecológico do Tietê
na cidade de São Paulo, o qual também constitui e integra o primeiro núcleo do PVT (IGAS;
2010, p.13), ao Parque das Nascentes, no município de Salesópolis (FF, 2013, DAEE, 2016;
SATO, 2018).
O surgimento do Programa Parque Várzeas do Tietê se concretiza com a publicação do
Decreto Estadual nº 55.724 de 20 de abril de 2010, assinado pelo Governador Alberto
Goldman que tinha acabado de assumir o Governo do Estado de São Paulo no lugar do
Governador José Serra que havia renunciado ao seu mandato para concorrer na eleição
presidencial de 2010 (SÃO PAULO, 2019).
Visando o contrato de empréstimo que viria a ser firmado com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), que financia parte do PVT, tal decreto15 dispõe
somente sobre a implementação do Programa PVT, mas não sobre os seus objetivos e nem
sobre as ações necessárias para a sua realização.
De acordo com Holtz (2015, p.16), o Programa PVT visa a recuperação das várzeas
remanescentes na Bacia do Alto Tietê para o controle e amortecimento no período das cheias
do rio. Para tanto, o Programa prevê obras específicas de drenagem, remoção e

13

Decreto Estadual nº 33.135/ 1991

14

Decreto Estadual n° 34.556/1992

15

Decreto Estadual nº 55.524/2010
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reassentamento de famílias que residem nas várzeas, além da implantação de núcleos de lazer,
esporte e cultura, a construção de Via Parque e Ciclovia, estas últimas conectarão os núcleos
para acesso e circulação, mas principalmente terão a função de impedir o processo de invasão
e ocupação indevida (SÃO PAULO, 2010; HOLTZ, 2015, p.13). Conforme citado por Holtz
(2015, 16), destaco os seguintes objetivos específicos do projeto
“a) Controlar as vazões no trecho de jusante do Rio Tietê, garantindo a observância
da vazão limite estabelecida no projeto de ampliação da calha do Rio Tietê, de 498
m³/s na seção da referida barragem, mediante ações para recuperação e preservação
da várzea no trecho de montante;
b) Melhorar as condições ambientais na área de intervenção, mediante reabilitação
ou implantação de sistemas de saneamento, intervenções hidráulicas e recuperação
ambiental em áreas de cabeceiras;
c) Melhorar as condições de moradia da população afetada, que hoje vive na área de
intervenção, em áreas de risco de inundações frequentes, mediante realocação
adequadamente planejada e controlada, para locais dotados de serviços públicos
essenciais;
d) Criar opções de lazer, cultura, turismo, educação e prática de esportes para a
população do entorno e de toda a RMSP, mediante a implantação de parques
dotados de equipamentos para tais fins, bem como vias de trânsito local e ciclovias
em toda a extensão da área de intervenção;
e) Proporcionar melhorias urbanas na área de intervenção e em seu entorno; e
f) Apoiar institucionalmente os municípios abrangidos e entidades intervenientes,
mediante treinamento e capacitação de recursos humanos para operação e
manutenção dos futuros equipamentos.”

O Programa PVT teve início em 2011 quando foi efetivamente assinado o contrato de
empréstimo16 entre o BID e o Governo do Estado de São Paulo. Este contrato se refere à
implementação da primeira etapa do programa com vigência até julho de 2016, porém o
contrato foi alterado ampliando a vigência para julho de 2019 (relatório semestral, 2018,
p.40).
O Programa prevê a construção de um parque linear com extensão de 75 km ao longo
do Rio Tietê perpassando 8 cidades: São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano,
Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis (DAEE, 2017).

16

Em 13 de julho de 2011 foi firmado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Governo do
Estado de São Paulo o Contrato de Empréstimo nº 2500/OC-BR.
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A implementação está prevista para ocorrer em 03 etapas (Figura14). A primeira etapa
(Figura 15) que se encontra em fase final17 de implementação, a qual é o foco da pesquisa,
engloba a extensão de 25 km de parque compreendendo as cidades de São Paulo e Guarulhos,
áreas que possuem maior adensamento urbano. A segunda etapa possui extensão de 11,3 km
que corresponde aos municípios de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. E, por fim, a terceira
etapa abrange a extensão de 38,7 km e perpassa os municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba
Mirim e Salesópolis (HOLTZ, 2015, p.9).
Figura 14 - Etapas do Programa Parque Várzeas do Tietê

Fonte: Holtz (2015, p.9)

17

Conforme apontado no Relatório Semestral do primeiro período de 2018 o prazo de finalização da primeira
etapa está previsto para julho/2019 (DAEE, 2018)
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Figura 15 - Mapa da área de intervenção da 1ª etapa do Programa PVT

Fonte: São Paulo, 2018

Inicialmente, para a primeira etapa do Programa PVT (São Paulo/ Guarulhos), as
ações previstas foram organizadas em três componentes principais: obras, reassentamento e
sustentabilidade ambiental; conforme detalhado a seguir
“Componente 1 - Obras, envolvendo (i) Intervenções Hidráulicas (macro e
microdrenagem); (ii) Parques, mediante a implantação de 3 Núcleos (Itaim Biacica e
Jardim Helena, no município de São Paulo e Jardim Any-Jaci no município de
Guarulhos); (iii) Via Parque e Ciclovia, totalizando 48 km (25 km em São Paulo e
23 km em Guarulhos);
Componente 2 – Reassentamento, abrangendo ações relativas à (i) Desapropriação
(cerca de 4 km² da superfície total da área de intervenção, calculada em 21 km²); (ii)
Remoção e Reassentamento Populacional, prevendo-se o reassentamento nos
municípios de São Paulo e Guarulhos;
Componente 3 – Sustentabilidade ambiental e social, abrangendo (i) recomposição
de matas ciliares (estimando-se 125 ha); (ii) apoio à criação de Unidades de
Conservação; e (iii) ações de educação ambiental; (HOLTZ, 2015, p.16 com
destaque em negrito pela autora da pesquisa)

No entanto, para os componentes propostos inicialmente, foram necessários ajustes
para menos que, segundo Holtz (2015, p.16), visaram tornar o Programa PVT exequível
dentro do prazo proposto no contrato de empréstimo com o BID, que naquele momento era
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para julho de 2016. Como se pode observar na Tabela 2, alguns itens tiveram ajustes
relevantes em relação ao proposto originalmente.
Tabela 2 - Novas quantidades previstas no Contrato de Empréstimo

Quantidades
Componentes

Unidade

Originais

Atuais

De

Para

Variação

1. Obras
Via Parque Guarulhos

km

23

8

-15

Ciclovia Guarulhos

km

23

16

-7

unidade

3

3

0

Pontes de pequeno porte
Remoção e disposição de resíduos retirados
das margens do rio

m³

1.150.000

160.000

-990.000

Recuperação de áreas ribeirinhas

ha

110

16

-94

Sistema de macrodrenagem

km

2

2

0

Implantação de núcleos de lazer

unidade

3

3

0

Equipamentos de núcleo de lazer

unidade

169

75

-94

unidade

500

500

0

ha

125

57

-6818

2. Reassentamento
Famílias em ocupação irregular (Guarulhos)
3. Sustentabilidade ambiental e social
Aumento de áreas vegetadas

Fonte: Relatório Remanejamento PVT 2013 10 24 apud Holtz (2015, p.17)

Para a primeira etapa do Programa o número previsto para o reassentamento
compreendia um total aproximado de 8.000 famílias, sendo 500 famílias no município de
Guarulhos e 7.500 famílias no município de São Paulo (IGAS, 2010, p.18). Para o
reassentamento dessas famílias, foram realizados convênios com os municípios envolvidos
nesta etapa: São Paulo e Guarulhos. Neste acordo, ficou estabelecido que a Secretaria de
Habitação do Município de São Paulo (SEHAB) seria responsável pelo reassentamento das
famílias afetadas pelo Programa, pela construção da metade das casas em seu município e a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)19

18

Foi realizado ajuste no cálculo, uma vez que no documento original a variação consta como sendo “-69”

19

A CDHU é uma empresa do Governo Estadual vinculada à Secretaria da Habitação
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pela construção da outra metade, como também da totalidade das habitações no município de
Guarulhos, em coordenação com a municipalidade (IGAS, 2010; Holtz, 2015, p.10).
Até o ano de 2018, no município de Guarulhos foram reassentadas 704 famílias
(Relatório Semestral, p.84). Quanto ao município de São Paulo, não há referência nos
documentos acessados, uma vez que embora seja condição necessária para a realização de
serviços e obras do PVT, o atendimento habitacional da demanda neste município não faz
parte do Contrato de Empréstimo com o BID (São Paulo, 2018, p.70).
Tendo em vista o Licenciamento Ambiental para os componentes do Programa PVT,
este foi submetido para consulta à Secretaria de Meio Ambiente (SMA). De acordo com o
Parecer Técnico da CETESB nº 7.977/10/TA, de 14/09/2010, o Programa PVT foi dispensado
do Licenciamento Ambiental por considerar que não se trata de um empreendimento, mas sim
de um programa de recuperação das várzeas. Porém, este parecer não exime outros
empreendimentos na área de solicitar as autorizações e alvarás para atender as diretrizes
municipais e do Plano de Manejo da APAVRT. Tal decisão foi acolhida favoravelmente pelo
CONSEMA conforme deliberação nº 23/2010, de 22/09/2010 (HOLTZ, 2015, p.44)
A área de atuação do Programa PVT está inserida na APAVRT, de acordo com o
Holtz (2015, p.46). Diante de tal condição, o programa foi levado ao Colegiado Gestor da
APA, o qual se manifestou favorável e recomendou que o projeto fosse inserido no escopo do
Plano de Manejo APAVRT como sendo um programa de ação específica deste instrumento.
Entretanto, tal recomendação não foi acolhida no plano de manejo, pois o Programa PVT não
apresentava delimitações exatas do projeto, causando restrições à APA. Sendo assim o
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), responsável pelo PVT, apresentou
sugestões para mitigar os conflitos apresentados conforme pode ser observado no quadro
abaixo (Quadro 6).
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Quadro 6 - Conflitos entre PVT e Plano de Manejo da APAVRT

Plano de Manejo APAVRT/ PVT
Zonas

Obra
PVT

Restrição
APA

Zona de conservação
Zona de conservação
hidrodinâmica do cinturão hidrodinâmica da Planície
meândrico ZCM
fluvial ZPF

Zona de reordenamento
socioambiental e da
paisagem ZRAP

Via Parque

Via Parque

Núcleos

Ciclovia

Ciclovia

Remoções

Núcleos

Núcleos

Aterros - alteamento

Aterros - alteamento

Possibilidade a permanência
e regularização das
habitações de interesse
social
Infraestrutura para atividade Infraestrutura para atividade
esportiva
esportiva
Supressão fragmentação
espécie nativa

Supressão fragmentação
espécie nativa

Inserir no Art 19 "a exceção
das áreas delimitadas pelo
Programa PVT"

Sugestão
DAEE

Inserir o Art 8º, al A, B e D
"a exceção de obras e
projetos que restaurem e/ou
recuperem as várzeas e a
capacidade de absorção das
águas nas mesmas"

Inserir o Art 12, al A, B e C
"a exceção de obras e
projetos que restaurem e/ou
recuperem as várzeas e a
capacidade de absorção das
águas nas mesmas"

Suprimir o Art 27, par 3 "as
remoções só poderão ser
realizadas quando houver
disponível a habitação ou
moradia que assegure a
dignidade e permanência às
famílias e moradores
envolvidos"

Fonte: Colegiado Gestor da APA apud Holtz (2015, p.46)

Atualmente, o PVT está formado por 04 núcleos: Centro de Lazer Engenheiro Goulart
(PET), Núcleo Parque Vila Jacuí, Núcleo de Lazer Itaim Biacica e o Núcleo Parque Helena,
este último inaugurado no início de 2019. Inicialmente, havia sido previsto para o município
de Guarulhos o Núcleo de Lazer Any-Jaci, porém as obras para a construção deste núcleo
foram canceladas, devido a atrasos no processo de desapropriação da área em que seria
construído o núcleo. Como havia recursos financeiros destinados para este item, os mesmos
foram migrados para obras de macrodrenagem20 (SÃO PAULO, 2018).

20

Canalização do Rio Baquirivi-Guaçu e de córregos de drenagem na área dos Núcleos Itaim Biacica e Jardim.
Helena
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Figura 16 - Localização dos Núcleos do PVT Etapa 1

Fonte: Elaboração própria a partir de ortofoto do Google Earth, 2019

O Centro de Lazer Engenheiro Goulart foi inaugurado em 1982. Ele está localizado
em Cangaíba no município de São Paulo divisa com o município de Guarulhos e abrange uma
área de 1,4 mil hectares com visitação mensal aproximadamente de 300 mil visitantes
(média). O centro oferece atrações culturais, esportivas, educação ambiental com estrutura
física, que conta com um Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS), pistas de
bicicross e atletismo; trilhas; ciclovia (na área externa do centro de lazer); quadras de futsal,
quadras poliesportivas e campos de futebol, conjunto aquático, playground, academia, palco
ao ar livre, teatro de arena, entre outros atrativos para recreação e lazer. Também abriga o
Museu do Tietê, que possui exposição permanente composta por fototelas e objetos indígenas
que resgatam e compõem a história do Rio Tietê. No entanto, nem todos os atrativos estão em
pleno funcionamento como, por exemplo, o conjunto aquático21 (DAEE, 2018)
O Núcleo Parque Vila Jacuí foi inaugurado em 2010 e incorporado ao PVT como um
dos núcleos de lazer pertencentes ao Programa. O núcleo ocupa uma área de 17,1 hectares nas
proximidades da Vila Nova União, ao lado do Córrego Jacu na desembocadura com o Rio

21

Informação obtida em entrevista no local para a pesquisa em questão e notícia publicada no site G1 em 04 de
janeiro de 2019
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Tietê. A área foi disponibilizada pelo Estado de São Paulo a partir do espaço obtido com a
remoção de ocupações irregulares ocorridas durante as obras de implantação da alça de
interligação da Rodovia Ayrton Senna (SP 70) com a Avenida Jacu-Pêssego (na divisa entre
os municípios São Paulo e Guarulhos). O núcleo oferece recreação, atividades esportivas,
educação ambiental e atividades para a terceira idade. Possui, também, uma estrutura física
que contempla campos de futebol; quadras poliesportivas; pista de bicicross e skate; quadra
para vôlei de praia; áreas para recreação e centro de atividades para a terceira idade (DAEE,
2018).
O Núcleo de Lazer Itaim Biacica foi inaugurado em abril de 2018. Este núcleo está
localizado na Estrada da Biacica no bairro do Itaim Paulista (Distrito Jardim Helena), ocupa
uma área de 14 hectares e apresenta vegetação nativa da Mata Atlântica. Ele corresponde ao
primeiro núcleo proposto construído dentro do escopo da primeira etapa do Programa Parque
Várzeas do Tietê (DAEE, 2018). O núcleo, antiga Fazenda Biacica, possui um casarão com
arquitetura luso-brasileira datado de 1682, onde havia uma capela do Século XVII da Ordem
de Nossa Senhora do Carmo. O conjunto foi tombado pelo Patrimônio Histórico em 1994,
medida que havia sido sugerida pelo escritor Mário de Andrade em 1937, quando a visitou
como técnico do IPHAN. O casarão foi restaurado e abriga um Centro de Educação
Ambiental (DAEE, 2018).
Em março de 2019, foi inaugurado o Núcleo Parque Helena. Localizado no Jardim
Helena no município de São Paulo, o núcleo ocupa uma área de 24,4 hectares, possui
infraestrutura para cultura, esporte, lazer, ente outras atrações para recreação. O diferencial
deste núcleo em relação aos demais é que ele abriga uma escola pública do Estado de São
Paulo com ensino em período integral (DAEE, 2019).
O Programa PVT conta com uma estrutura institucional e organizacional (Figura 17)
que gerencia a sua preparação e implementação. Para tanto, o Governo do Estado de São
Paulo criou um Conselho Superior de Gestão do Programa, coordenado pela Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos, tendo a participação das Secretarias de Planejamento,
Habitação e Meio Ambiente (IGAS, 2010, p.15)
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A execução das ações do Programa PVT é responsabilidade do Departamento de Água
e Energia Elétrica (DAEE) que, para tanto, criou uma Unidade de Gerenciamento do
Programa (UGP)22. Segundo o IGAS (2010, p.15), o DAEE é o órgão responsável por todas
as desapropriações, implantação das obras e contratação dos principais estudos e projetos.
Além de implementar o PVT ele conta também com a participação da CDHU, vinculada à
Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, a qual será responsável pela construção de
unidades habitacionais, bem como as ações de reassentamento nos municípios abrangidos
pelo PVT, exceto pelo município de São Paulo que possui acordo específico.
Figura 17 - Organograma do Projeto PVT

Fonte: Relatório Semestral N° 6 – Dezembro de 2014 apud Holtz (2015, p.21)

Importante ressaltar que o DAEE também é responsável pela gestão do PVT depois de
concluídas as etapas. De acordo com o apontado no Relatório Semestral PVT (SÃO PAULO,
2018, p.6), a gestão do Núcleo de Lazer Itaim Biacica, após concluído, foi transferida para ser
incorporada à diretoria do Parque Ecológico do Tietê, que também é responsabilidade do
DAEE. Porém, foi apontado pelos entrevistados que esta situação ocorreu por um curto

22

Decreto Estadual nº 55.724/2010
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período, devido à incompatibilidade no âmbito das diretrizes de como são geridos o PET e o
PVT. Sendo assim, a gestão dos novos núcleos dentro do escopo PVT está sob a
responsabilidade da UGP-PVT (DAEE, 2019).
6.3

DAEE
O Departamento de Águas e Energia Elétrica é uma entidade autárquica, criada pelo

Governo do Estado de São Paulo em 1951, que está envolvida na implementação e gestão do
PVT.
As autarquias são organizações regidas pelo direito público23, e isto significa que
somente o Estado pode criá-las. Essas organizações são criadas com o propósito de
desempenhar atividades específicas do Estado e com características similares à administração
direta, uma vez que estas estão sujeitas às mesmas condições quanto aos princípios
constitucionais, conforme previsto no Artigo 37 da Constituição Federal de 1988 que dispõe
que
“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”

Di Pietro (2012, p.368 e 369) diz que uma autarquia se caracteriza por ser
“pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante
controle administrativo exercido nos limites da lei”

As autarquias são dirigidas hierarquicamente pela figura do Superintendente que é
nomeado pelo Governador conforme disposto na Lei Estadual nº 10.152, de 19 de junho de
1968
“Artigo 16 - O Superintendente deverá ser pessoa de reconhecida idoneidade e
competência no campo de atividade da autarquia, nomeada em comissão pelo
Governador do Estado, após aprovação pela Assembléia Legislativa.
[...]

23

A gestão pública ocorre por meio da administração direta ou indireta. Dizemos que a administração é direta ou
central quando o Estado centraliza a prestação dos serviços em seus órgãos, como, por exemplo, a Secretaria do
Meio Ambiente. Dizemos que a administração é indireta ou descentralizada quando o Estado repassa os serviços
a outras organizações com personalidade jurídica que pode ser regida pelo direito público ou direito privado (DI
PIETRO, 2013).
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Artigo 18 - Ao Superintendente compete:
I - representar a autarquia em juízo e fora dêle;
II - coordenar a execução dos serviços da autarquia, visando ao seu desenvolvimento
harmônico;
III - praticar quaisquer atos de gestão administrativa, podendo delegar parte de suas
atribuições a assistentes ou a ocupantes de cargos de direção ou chefia, na forma do
regulamento;
IV - presidir às reuniões da Junta Técnico-Administrativa;
V - formalizar a admissão de servidores e autorizar despesas cujos limites deverão
ser fixados em regulamento;
VI - submeter, devidamente informadas, ao conhecimento e do Conselho Superior e
da Junta Técnico-Administrativa, tôdas as matérias de competência dêstes; e
VII - exercer outras atribuições que lhe forem determinadas, pela lei própria da
autarquia.
Artigo 19 - O Superintendente, além dos vencimentos de seu cargo perceberá, a
título de representação, uma gratificação, a ser fixada pelo Governador.”

O Departamento de Água e Energia Elétrica é uma autarquia criada por meio da Lei
Estadual nº 1.350 de 12 de dezembro de 1951 e, conforme disposto em seu parágrafo único do
Artigo 1º, com autonomia administrativa e financeira e desfrutando “inclusive o que se refere
a seus bens, rendas e serviços das regalias, privilégios e imunidades conferidas à Fazenda
Estadual, bem assim as mesmas vantagens nos demais serviços públicos estaduais”. O
propósito da criação da autarquia foi para atender as demandas relacionadas aos recursos
hídricos, tanto para construção de barragens e hidrelétricas, na operação e fiscalização dos
serviços de irrigação e energia elétrica, como também de telecomunicações dentro do Estado
de São Paulo24.
Ao longo dos anos, a entidade vai incorporando novas atribuições e marcando seu
perfil e vocação no setor de engenharia hidráulica, como também desenvolvendo projetos
voltados para a melhoria do meio ambiente, principalmente no que tange os recursos hídricos.
Em 1970, o Decreto Estadual nº 52.543/1970 institui dentro do DAEE um Centro
Tecnológico de Hidráulica “destinado a dar suporte tecnológico a trabalhos de engenharia

24

Lei Estadual nº 1.350 de 12 de dezembro de 1951
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hidráulica da autarquia e a servir de órgão de ligação com os setores da Universidade de São
Paulo, no estudo e solução de problemas de interesse comum das duas entidades”.
Em 1971, com o Decreto Estadual nº 52.636/1971 que designa o Regulamento do
DAEE, atribui-se à entidade a função de estabelecer a política de utilização dos recursos
hídricos com o objetivo de desenvolvimento integral das bacias hidrográficas do Estado de
São Paulo. A Lei Estadual nº 7.663/1991 que estabelece normas de orientação à Política
Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, atribui ao DAEE, nas disposições transitórias, o poder outorgante e
interferências nas águas dentro do Estado de São Paulo (Figura 18)
“Artigo 7º - Compete ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE – no
âmbito do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH,
exercer as atribuições que lhe forem conferidas por Lei, especialmente:
I - autorizar a implantação de empreendimento que demandem o uso de recursos
hídricos, em conformidade com o disposto no Artigo 9º desta Lei, sem prejuízo da
licença ambiental;
II - cadastrar os usuários e outorgar o direito de uso dos recursos hídricos, na
conformidade com o disposto no Artigo 10 e aplicar as sanções previstas nos Artigos
11 e 12 desta Lei;”

O Decreto Estadual 41.258/1996 que aprova o regulamento da outorga de direitos de
uso dos recursos hídricos, de que tratam os artigos do 9º ao 13, da Lei Estadual nº 7.663 de
30/12/1991, valida a condição do DAEE como poder outorgante e interferências das águas no
Estado de São Paulo
“Artigo 1º. - Outorga é o ato pelo qual o Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE defere:
I - a implantação de qualquer empreendimento que possa demandar a utilização de
recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos;
II - a execução de obras ou serviços que possa alterar o regime, a quantidade e a
qualidade desses mesmos recursos;
III - a execução de obras para extração de iguais subterrâneas;
IV - a derivação de água do seu curso ou depósito, superficial ou subterrâneo;
V - o lançamento de efluentes nos corpos d'água.”
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Figura 18 - Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo

Fonte: DAEE apud CBH-AP, 2019

Ainda na década de 1970, o Decreto Estadual nº 6.997 de 1975, assinado pelo
Governador Paulo Egydio Martins, acrescenta ao Decreto Estadual nº 52.636 de 1971 novas
atribuições ao DAEE relacionadas ao meio ambiente e saneamento como disposto no artigo 1º
“Ficam acrescentados aos artigos 2º e 4º, do Regulamento baixado pelo Decreto n.
52.636, de 3 de fevereiro de 1971, os incisos V e XIX respectivamente, com a
redação seguinte:
V – desenvolver a ecologia, promover a defesa do meio-ambiente e executar
serviços e obras de saneamento.
XIX – realizar estudos e projetos, executar serviços e obras de defesa do meioambiente e de saneamento básico, em caráter supletivo e mediante convênios, ou
contratos, com os órgãos titulares de tais atribuições.”

Observa-se que é no decreto supracitado que o Governo do Estado de São Paulo
atribui ao DAEE as funções relativas à conservação do meio ambiente de forma explícita,
mesmo porque até o momento não existia em âmbito estadual uma secretaria dedicada ao
meio ambiente. No ano seguinte, em 1976, é publicado o decreto de criação do Parque
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Ecológico do Tietê25. Desta forma, o Governo do Estado de São Paulo vai consolidando
atribuições e competências à autarquia de modo que ela possa desenvolver as funções
necessárias às demandas e interesses do Estado. Como já destacado anteriormente o mesmo
decreto que cria o PET desapropria as áreas para continuação da retificação do Rio Tietê,
construção do sistema viário e urbanização das áreas de terras situadas na Bacia do Alto Tietê.
Em 1986, através do Decreto Estadual 26.479, o GESP reorganiza a estrutura
administrativa do DAEE: tendo como base as bacias hidrográficas do Estado de São Paulo,
elimina a Diretoria de Obras e Operações do DAEE e institui as Diretorias de Bacias
subordinadas diretamente ao Superintendente da autarquia.
De acordo com o inciso IX, do artigo 3º, do Decreto Estadual nº 26.479 de 1986, a
Diretoria do Parque Ecológico do Tietê está alocada na Diretoria da Bacia do Alto Tietê e
Baixada Santista. Enquanto a gestão do PVT está atribuída ao UGP-PVT, conforme pode ser
observado no organograma da nova estrutura administrativa do DAEE (Figura 19).

25

Decreto Estadual nº 7.868 de 1976
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Figura 19 - Organograma do DAEE

Fonte: DAEE, 2019

Importante ressaltar que até 2018 a autarquia DAEE estava vinculada à Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. No início de 2019, devido à troca
de gestão no Governo do Estado de São Paulo, o Governador João Dória publicou o Decreto
Estadual nº 64.059 que reorganizou a administração pública no âmbito estadual. Desta forma,
a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos foi incorporada à Secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente e, assim, vinculando o DAEE a esta secretaria. Também é importante
mencionar que estar vinculada não significa estar subordinada, uma vez que, conforme já dito
anteriormente, a autarquia tem autonomia de gestão e o superintende responde diretamente ao
governador.
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7.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O Parque Várzeas do Tietê retoma o projeto original do PET, ainda que o seu
delineamento atual e o contexto histórico sejam distintos. Ambos os projetos foram motivados
pela necessidade de recuperação e proteção das várzeas do Rio Tietê. O PVT remete a noção
da ação incremental (LINDBLOM, 2006; 2009) nas tomadas de decisões governamentais,
uma vez que ele é criado a partir de política pública já existente como ação-sequencial do
PET, como também a APP e APAVRT. Além deste aspecto de ação marginal ao PET e
demais institutos, o PVT também orienta o redimensionamento e readequação dos recursos
técnicos pré-existentes, disponibilizados pelo GESP por meio do DAEE, que é o órgão que
implementa e faz gestão do parque linear, como também ocorreu com o PET.
A decisão política incremental está pautada, segundo Lindblom (2006, 2009), no
método das sucessivas comparações limitadas que, em linhas gerais, se traduz na
simplificação de um problema complexo devido a incapacidade dos agentes públicos em lidar
com tal problema. Neste sentido, as várzeas do Rio Tietê apresentam essa complexidade,
devido às suas características de degradação e ocupação desordenada determinando a
simplificação dos processos de recuperação ambiental.
O PVT se apropria de outros elementos institucionalmente estabelecidos no território
em que está inserido. Em uma camada institucional, temos a APAVRT como uma alternativa
ambientalmente oportuna face à dificuldade de concretização do PET pelo GESP. Em outra
camada, a APP que, embora pareça ser menos polêmica em relação às discussões acerca da
APAVRT, é aquela que possibilita manter o status quo nas disputas de interesse, por parte do
DAEE, dentro do território.
O Programa PVT é uma ação governamental com a finalidade de preservação
ambiental das várzeas do Rio Tietê para controle das cheias. Sua implementação e gestão são
feitas pelo DAEE, que tem por área principal de atuação o setor hidráulico dentro dos limites
do estado de São Paulo. O DAEE congrega, em seu âmbito, agentes técnicos
instrumentalizados para atender às demandas da organização que além de atuar na gestão dos
recursos hídricos e nas soluções de engenharia hidráulica (barragens, diques, etc.), também
atua como o poder outorgante para uso e interferência das águas no Estado de São Paulo
(DAEE, 2018).
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Nas entrevistas realizadas com os agentes desta organização, ficou evidente que, em
relação aos núcleos de lazer do PVT, mesmo existindo esforço e preocupação por parte da
organização em contribuir com as questões ambientais, o DAEE privilegia a questão
hidráulica, que é a sua vocação original. Esta ideia fica explícita na fala do entrevistado 3
sobre os recursos financeiros oriundos do parque
“[...] sabe como é, a função principal do DAEE é construir barragens, os recursos
financeiros que são arrecadados com a exploração dos espaços de lanchonete,
pedalinho e demais equipamentos não são revertidos para o parque [...]”.

Observa-se então que o GESP, ao se deparar com o problema público de degradação
ambiental das várzeas do Rio Tietê, recorre ao mesmo recurso técnico utilizado no passado,
mesmo já tendo à sua disposição na atualidade a expertise da SMA. Este tipo de escolha,
entretanto, acirra um conflito entre as organizações envolvidas, conforme se evidencia no
trecho da minuta do plano de manejo que menciona que o DAEE parece tomar as decisões em
relação ao PVT baseadas em sua vocação profissional em detrimento da questão ambiental
(FF, 2013, p.371).
Este conflito também emerge na fala dos entrevistados. O entrevistado 7, vinculado à
SMA, disse que “[...] o problema é que há dois entes governamentais que atuam dentro do
mesmo espaço, mas que não dialogam [...]”. Por sua vez o entrevistado 1, vinculado ao PET,
reforça a ideia de isolamento na gestão do parque quando ao ser indagado sobre a APA disse
que “[...] a APA é indiferente nas ações do parque [...]”.
Um dos aspectos do incrementalismo está relacionado ao ajuste mútuo entre as partes,
que são os acordos e disputas onde os participantes (atores) representam os interesses e
valores dominantes na competição pelos recursos. Lindblom (2006, p.115), mesmo
demonstrando este fato como uma objeção apontada pelos críticos ao incrementalismo,
reconhece como algo presente nestas arenas. Inclusive, o autor salienta a existência de dois
grupos de questões como abordado aqui no capítulo 3, questões ordinárias da política e as
grandes questões relativas à estrutura fundamental da vida político-econômica, em que no
primeiro grupo o ajuste mútuo pode ser mais ativo mesmo que apresentado desigualdades, ao
passo que no segundo grupo o ajuste entre os participantes (atores) pode nem existir ou ser
muito frágil. Em relação à criação do PVT, o ajuste mútuo entre os participantes está
localizado mais nas questões ordinárias das políticas do que nas grandes questões.
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A Lei Federal nº 4.771/1965, que institui a Área de Preservação Permanente (APP),
atualmente substituída pela Lei Federal nº 12.651/2012, determina os limites das margens que
devem ser preservados para os cursos d’água em território nacional. Esta Lei, ao impor tais
limites, condiciona aos estados e municípios restrições para realizar intervenções nas Áreas de
Preservação Permanente, como já demonstrado no capítulo 5 desta dissertação. Nesta
perspectiva, a criação do PET em 1976 representa a compensação pela implantação do
complexo viário situado nas marginais do Rio Tietê. Assim, a APP se configura com
determinante para norteamento nas intervenções públicas.
Embora a criação da APAVRT tenha sido uma solução viável economicamente, ela
encontra dificuldade para atender as orientações estabelecidas no SNUC, como está ocorrendo
com o plano de manejo, uma vez que o plano elaborado está atualmente suspenso por
questões jurídicas (TJSP, 2018). Assim, não podendo usar o seu plano de manejo, a gestão da
APAVRT é baseada apenas no zoneamento dado pelo Decreto Estadual nº 37.619/1993,
restrito ao manejo condizente a uma Unidade de Conservação (FF, 2013). Esta situação se
configura em um ponto sensível e frágil na gestão da APA, uma vez que um plano de manejo
se constitui no principal instrumento de gestão do território. O entrevistado 07, vinculado a
SMA, menciona que “[...] sem o plano de manejo a gestão é precária [...]”.
Desde a criação da APAVRT, seu fortalecimento é lento e gradual. Scatena (2015,
p.154) menciona em sua pesquisa que há um período de “dormência institucional” entre a
criação da APAVRT em 1987 e a regulamentação em 1998 quando ela passa a ter seu
primeiro zoneamento e a instituição do seu Conselho Gestor. Sendo que o Conselho Gestor
desta APA foi estruturado juntamente com os demais Conselhos de outras APA’s em 2003,
com a publicação do Decreto Estadual 48.149/2003. Em 2011, os termos de referências para a
elaboração do plano de manejo APAVRT são lançados e os estudos concluídos em 2013 para
análise do CONSEMA (SCATENA, 2015, p.154). Em 2017, o Plano de Manejo APAVRT é
suspenso por determinação jurídica devido à adulteração de seu conteúdo, pelo responsável da
pasta da SMA, favorecendo setores econômicos, de acordo com o abordado no capítulo 4
desta dissertação (TJSP, 2018).
No entanto, é importante destacar que a “dormência institucional” a que Scatena
(2015) se refere pode levar ao equívoco de achar que esta “dormência” possa ser algo
simplesmente desproposital, pois a falta de ação do Estado pode beneficiar outros setores
tendo em vista todo o histórico envolvido na APAVRT.
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Dentro do limite perimetral que compreende as cidades de São Paulo e Guarulhos em
que ocorre a sobreposição da APAVRT, do PVT e do PET, o que existe em termos de áreas
verdes das várzeas do rio Tietê são as áreas do PET. Ainda assim, há críticas, como apontado
nesta dissertação no capítulo 6, em que Rodrigues (2015) salienta que o PVT replica os
equívocos institucionais, por adotar conceitos da legislação que foram importados sem as
devidas adequações para realidade brasileira.
Diegues (1996), em seu livro sobre o Mito da Natureza Intocada, demonstra que na
criação das Unidades de Conservação no Brasil, foram importados conceitos preservacionistas
que desconsideravam a existência de pessoas no interior das Unidades de Conservação, mas
que ajustes foram considerados para corrigir estas discrepâncias na legislação brasileira, que
ainda segue tendo problema, pois se trata de um processo de construção social.
A criação do Programa PVT pelo Governo do Estado de São Paulo, em 2010, assim
como a criação do PET, em 1976, está vinculada diretamente ao DAEE, pois em ambas as
ações, o DAEE é o órgão escolhido pelo GESP para implementar e, depois de implementado,
realizar a gestão dos parques. Assim, o DAEE demarca no território em que está inserido a
sua atuação como agente governamental, acima da APAVRT, que está sob a responsabilidade
da SMA e também da APP, que é condição dada pelo Código Florestal, ver Figura 20.
Figura 20 - Ilustração das sobreposições institucionais do PVT

Fonte: Elaboração da autora

Palier e Surel (2005) mencionam que é no âmbito institucional que os interesses se
formam e interagem. Assim, ao observar as acomodações institucionais entre a APP e
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APAVRT, o que se nota é que a APP é um instrumento que contém proteções restritivas
claras quanto aos seus limites e caso haja algum tipo de intervenção dentro destes limites, a
Lei estabelece a possibilidade da exigência de algum tipo de compensação. A APAVRT
atribui ao espaço as características de UC, portanto, atua no sentido de regulamentar as
atividades desenvolvidas em seu domínio. No entanto, uma vez que não há o plano de
manejo, que é o instrumento que permite tal regulação, a situação jurídica desta APA é frágil.
Nesta perspectiva, a criação do PVT é orientada pela APP com o objetivo de atender aos
interesses do GESP, representado na figura do DAEE, que é seguir realizando as intervenções
hidráulicas para o trecho e simultaneamente cumprindo da forma como entendem a
necessidade de proteção ambiental e oferta de lazer para a população. Nas incursões
realizadas para a pesquisa, notou-se que o PVT é um equipamento público que possui
distintas aplicabilidades que vão além da preservação de áreas verdes e fruição da natureza
pela população. O PVT, em especial os núcleos visitados, possui equipamentos que
funcionam como plataforma para campanhas de saúde pública para população do entorno,
múltipla função de parque e reserva técnica para as cheias do rio, como também escola
pública como se constitui o último núcleo criado pelo PVT, o Parque Helena (DAEE, 2019).
Nas entrevistas realizadas, foi citado por um dos agentes, que no passado o Núcleo
Engenheiro Goulart desenvolveu projetos sociais no contraturno escolar para as crianças do
seu entorno. Dentro do perímetro do parque linear, abriga-se o campus da USP Leste, o
Museu do Tietê que guarda a memória dos aspectos socioambientais relacionados ao Rio
Tietê e também uma biblioteca que possui materiais e estudos importantes sobre o Rio Tietê.
Este mesmo núcleo abriga o Centro de Recuperação de Animais Silvestres que recebe animais
apreendidos ou resgatados por órgãos fiscalizadores (DAEE, 2018), além de animais
encontrados pela população da vizinhança que os destina para este núcleo.
Do ponto de vista incremental, a criação do PVT é a ação que se revelou possível e
exequível ainda que envolto pelos aspectos históricos e de conflitos pertinentes ao território.
O DAEE segue fazendo aquilo que sempre soube fazer: manteve a área, mesmo que o
benefício possa parecer obscuro, enquanto outras coisas aconteciam no mundo das decisões
políticas.
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8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Parque Várzeas do Tietê se apresenta como um potencial instrumento de gestão
ambiental de cursos d’água em área urbana, pois, simultaneamente, pretende recuperar e
preservar as matas ciliares como oferece à população fruição da natureza. O Programa PVT
tem também a pretensão de reorganizar a ocupação do território.
Os objetivos propostos para esta pesquisa quanto à sobreposição do PVT, APP e
APAVRT, no respectivo território, possibilitaram identificar que o Governo do Estado de São
Paulo, enquanto representado pelo DAEE, enfrenta dificuldades para contemplar em
equilíbrio os interesses destas camadas. Se por um lado o GESP se propõe com o PVT
recuperar as várzeas que restaram do processo de ocupação do território, paralelamente as
ações governamentais relativas à APAVRT não avançam no mesmo passo.
Do ponto de vista incremental, o PVT consiste de uma decisão marginal em relação à
APAVRT – conforme diz Lindblom quanto ao fato de ações incrementais serem mais fáceis
de controlar grupos opositores –, uma vez que a implantação do PVT suscita conflitos entre os
dois órgãos do GESP que atuam no território – DAEE e SMA –, sugerindo que a falta de
integração entre eles seja um dos principais motivos, além daqueles relacionados às funções
inerentes a cada órgão. Também é percebido que entre os dois órgãos, as ações vinculadas ao
DAEE parecem ter mais força diante das ações no território do que as da SMA, sendo que por
vezes o primeiro contraria ou ignora os objetivos do segundo.
Desta forma se identificou como consequências da sobreposição do PVT, APP e
APAVRT, por estas controvérsias e pela falta de integração entre os órgãos do Governo do
Estado de São Paulo, que as áreas contidas no parque linear, no trecho observado, são áreas
degradadas e com intenso adensamento urbano. Assim, o parque linear representa para este
espaço uma camada que se interpola com as demais camadas institucionais ali presentes (APP
e APAVRT), que parece se acomodar dentro de um contexto “do que é possível ser feito”
diante do histórico e conflitos que ocorrem no território.
Também se constata que a APP representa muito mais o elemento que limita e orienta
as ações do GESP no território do PVT do que a APAVRT, sem que isso seja prejudicial para
o desenvolvimento do Programa. Entretanto o adequado seria que as intervenções do GESP
dialogassem com ambos os institutos no território, proporcionando desta forma uma
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integração de ações que possibilitasse uma maior cobertura na proteção dos recursos que ali
ainda existem.
O pleno funcionamento da APAVRT, atuando de modo que sua gestão funcione em
conformidade com as diretrizes estabelecidas no SNUC, é de fundamental importância para o
território, pois ela abarca dimensões sociais mais complexas pertinentes às Unidades de
Conservação do que o PVT pode alcançar em sua proposta e assim integrar suas ações de
modo que se completem.
Do ponto de vista teórico, o estudo realizado buscou entender a implantação do PVT a
partir da abordagem do incrementalismo, pois ainda que seja pouco utilizado, e dado como
ultrapassado, demonstrou que sua eficácia ainda é viva e cabível. No contexto atual, as
decisões políticas lidam cada vez mais com questões de alto grau de complexidade, tanto que,
por vezes, torna-se difícil a tomada de decisões mais bruscas com guinadas no rumo que
causem algum tipo de ruptura traumática para o conjunto da sociedade. O emprego do
incrementalismo se mostra especialmente oportuno nas ocasiões em que o diálogo e acordos
mútuos são de extrema importância, não somente com grupos de setores ativamente
econômicos que detêm o poder político, mas também com os grupos diretamente afetados por
estas políticas públicas.
Na prática, o PVT é uma ação que expõe o caráter incremental do GESP para a
demanda de uma situação complexa, que buscou soluções em uma experiência passada, para
seguir atuando no território das várzeas do Rio Tietê. Esta pesquisa ao sistematizar as
informações sobre as sobreposições institucionais no território em que esta política está sendo
aplicada evidencia que dentro de uma mesma esfera de governo os interesses podem ser ora
antagônicos ora convergentes. Também evidencia que os órgãos DAEE e SMA podem ser
complementares, já que em situações urbanas de adensamento populacional, como é o caso da
região da Bacia do Alto Tietê, não se pode ignorar a expertise e importância de ambos os
órgãos.
Apesar de a pesquisa ter sido focada no tema da sobreposição do PVT como política
pública incremental, um aspecto que também se revelou durante o percurso foi o grau de
concentração de poder contido na estrutura do DAEE sobre as águas do Estado de São Paulo
por meio do poder de outorga e interferência das águas, elemento que está no meio das
disputas e discussões mundo afora.
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E, por fim, esta pesquisa se restringiu aos aspectos da tomada de decisão na atuação do
GESP em que foram se adicionando ações governamentais. Outros aspectos poderiam ter sido
observados como, por exemplo, o impacto para a população do entorno diretamente afetada
por este tipo de sobreposição institucional ou de a própria intervenção pública em si.
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ANEXO A

VISITA TÉCNICA DE RECONHECIMENTO DE CAMPO À ÁREA DE
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ

Apresentação
O Parque Várzeas do Tietê (PVT) é um programa desenvolvido pelo Governo do
Estado de São Paulo (GESP) que abrange um espaço geográfico compreendido entre as
cidades de São Paulo e Salesópolis às margens do Rio Tietê. O objetivo central deste
programa é recuperar e preservar as várzeas do rio para assim garantir o amortecimento
natural de cheias no setor leste da sub-região hidrográfica de cabeceiras da Bacia do Alto
Tietê (BAT)26.
O projeto de implementação do Programa PVT conta com ações de recuperação da
mata ciliar, obras de drenagem e a remoção e reassento das famílias que ocupam as áreas
ribeirinhas sujeitas a inundações. O Programa também prevê a implantação de um parque
linear interligando o Parque Ecológico do Tietê (PET), este localizado no limite entre as
cidades de São Paulo e Guarulhos, ao Parque Nascentes do Tietê, na cidade de Salesópolis. A
visita técnica de reconhecimento de campo, realizada nos dias 29 e 30 de abril de 2017, foi
feita percorrendo o trecho rodoviário que margeia o rio Tietê, na área compreendida entre
estes dois parques.
Tendo em vista os “processos naturais” e os “processos urbanos”, aos quais Schutzer
(2004) se refere como sendo elementos fundamentais para entender os “espaços
humanizados”, para fins de análise procurou-se observar no percurso feito através do Parque
Várzeas do Tietê (PVT): o relevo; as condições econômicas e sociais; a apropriação dos locais
quanto ao uso (residencial, comercial, etc.); a facilidade de acesso; a mobilidade; a estrutura
viária; e quaisquer outros elementos relacionados ao uso e ocupação do solo.
Devido ao fato de terem sido constatadas diferenças de grafia no nome dos parques e
núcleos escritos em suas placas de identificação e o nome que consta nos documentos
pesquisados, este Relatório de Visita Técnica de Reconhecimento de Campo dará preferência às
nomenclaturas que constam dos documentos oficiais.

26

Fonte: www.daee.sp.gov.br
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O Parque Várzeas do Tietê
O Parque Várzeas do Tietê ocupa um espaço de 75 km de extensão, perpassando por 8
(oito) cidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP): São Paulo, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Suzano, Poá, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis, indicadas nas
Figuras 1 e 2.
A área ocupada pelo PVT está sobreposta à Área de Preservação Ambiental (APA)
Várzeas do Tietê, uma área de 7.400 hectares de terreno sujeito a inundações nos períodos de
chuva. Em sua configuração físico-territorial longitudinal, esta APA se apresenta,
predominantemente, como um extenso trecho plano com a presença de poucas declividades.
Sua largura oscila entre 200 a 600 metros a partir de cada lado das margens, com picos que
podem chegar até 1.000 metros em alguns trechos27.
Segundo a definição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a
APA é uma unidade de conservação de uso sustentável que concilia a conservação da
natureza com o uso sustentável dos recursos compatibilizando a presença humana na área
protegida28.
A extensa área da APA Várzeas do Tietê, no trecho que compreende a implementação
do Programa PVT, apresenta aspectos diversificados quanto ao estado da mata ciliar, como
também aos múltiplos usos – sistema viário, moradias irregulares e regulares, exploração
comercial, indústrias, agricultura, entre outros. A exploração e a utilização dos espaços
também se desenvolvem de formas distintas em cada município partícipe do Programa.
Algumas cidades apresentam forte predominância de indústrias, outras com predominância
agrícola e outras estão voltadas para o turismo ecológico.
A primeira etapa de execução do Programa Parque Várzeas do Tietê (PVT),
desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, foi iniciada em 2011 compreendendo
ações nas cidades de São Paulo e Guarulhos.

27

Fonte: www.fflorestal.sp.gov.br

28

Fonte: SNUC - http://www.mma.gov.br

121
Figura 1 - Mapa ortofoto de localização do PTV

Fonte: Google Earth com elaboração da autora

Figura 2 - Mapa de localização das cidades abrangidas pelo Programa PTV.

Fonte: Geosampa com elaboração da autora.
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Metodologia
A visita técnica de reconhecimento de campo foi a ferramenta escolhida para, a partir
da observação do meio físico, obter um maior entendimento das especificidades dos locais de
intervenção do Programa. A visita técnica foi realizada em dois dias consecutivos durante um
final de semana29. A modalidade utilizada em todo o trajeto foi o acesso por via terrestre para
tráfego de veículo motorizado. A condução do veículo foi feita por um motorista para que a
observação das especificidades das áreas visitadas não fosse prejudicada. Os registros foram
realizados através de anotações manuscritas e fotos dos lugares visitados.
É importante salientar que, por questões de acessibilidade, nem todos os locais
puderam ser visitados. Nestes, onde o aceso não era possível, a observação foi realizada à
distância e em alguns casos a partir da própria rodovia. Desta forma em algumas cidades as
observações puderam ser mais detalhadas que em outras.
No primeiro dia foram percorridas 5 (cinco) cidades: São Paulo, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. As três primeiras foram visitadas utilizando-se a Rodovia
Ayrton Senna (SP-070) partindo de São Paulo e indo até Itaquaquecetuba. Para atingir as
cidades de Poá e Suzano a conexão foi feita saindo da Rodovia Ayrton Senna através do
acesso ao Rodoanel Mário Covas (SP-021) e, posteriormente, utilizando uma parte da
Rodovia Henrique Eroles (SP-066).
No segundo dia, a visita de campo começou pela cidade de Salesópolis e foram
percorridas, no sentido inverso, as cidades de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, e novamente,
Poá e Suzano, visitadas no primeiro dia e que tiveram sua observação prejudicada devido à
escassez de luz natural do fim de tarde. Para atingir estas cidades o trajeto percorrido foi feito
pela Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-088) até a altura da cidade de Mogi das
Cruzes, e, na sequência, Rodovia Henrique Eroles (SP-066), para então acessar o Rodoanel
Mario Covas (SP-021) de volta à cidade de São Paulo.
Apesar de o trajeto ter sido feito em duas etapas, com cada uma delas iniciando em um
extremo do percurso e convergindo em direção ao meio do caminho, este relatório de visita
apresentará suas observações, à montante, iniciando pela cidade de São Paulo e encerrando
em Salesópolis.

29

Dias 29 e 30 de abril de 2017
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O percurso
O ponto de partida da visita foi o Parque Ecológico do Tietê (PET), situado ao lado
direito da Rodovia Ayrton Senna, na altura do km 17 do sentido São Paulo – Rio de Janeiro.
O Parque Ecológico do Tietê, inaugurado em 1982, possui área de 1,4 mil hectares,
compreendendo uma área de reserva ambiental, e conta com dois núcleos de lazer: o
Centro de Lazer Engenheiro Goulart, mais conhecido como Parque Ecológico do Tietê
(PET), e a Unidade de Lazer Engenheiro Antonio Arnaldo de Queiroz e Silva, mais
conhecida como Parque Vila Jacuí. O local apresenta terreno plano sem muita declividade
com altitude aproximada de 725 metros de altura do nível do mar – altura que aliás se
apresenta constante, em sua maior parte, ao longo do trajeto do PVT.
É na primeira portaria de acesso a veículos (Figura 3), no distrito de Cangaíba, onde se
inicia a Via Parque30. Esta via dá acesso à entrada do Centro de Lazer Engenheiro Goulart,
localizada abaixo de um pontilhão da Rodovia Ayrton Senna, e ao estacionamento de veículos
de visitantes próximo da entrada. Ao transitá-la é possível observar as ocupações de moradias
dentro do perímetro do PET (Figura 4) e uma ciclovia que é compartilhada por pedestre
(Figura 5), dado que não há na via espaço destinado exclusivamente para pedestre.
Fonte: Foto d Figura 3 - Imagem da entrada do Parque Ecológico do Tietê, início da Via Parque.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017

30

Via de circulação interna entre o PET e o Parque Vila Jacuí – em construção.
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Figura 4 - Imagem das ocupações vistas da Via Parque à caminho do PET.
.

Fonte: Foto da autora em visita no 29/04/2017

Figura 5 - Imagem das ocupações e da cicloviavistas da Via Parque.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017
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Do estacionamento de veículos do PET é possível avistar a estação Engenheiro
Goulart, da CPTM, que está sendo reformada, e que após sua reconstrução contará com uma
portaria de acesso ao Parque Ecológico Tietê31, antes inexistente. Até que isso ocorra, quem
chega por trem para ir ao PET tem que sair da estação e se deslocar até a uma rua paralela à
Via Parque, separada pelos trilhos do trem, onde há uma passarela levando ao início da Via
Parque, na entrada do Parque Ecológico do Tietê. As outras opções de acesso ao parque são
através dos ônibus da CPTM que circulam próximos à entrada do parque ou de automóvel.
Ao se aproximar da entrada do PET é possível identificar de modo mais efetivo a
ciclovia acompanhando o desenho da Via Parque (Figura 6), o calçamento para pedestre na
borda de acesso para o PET (Figura 7) e a existência de uma parada de ônibus.

Figura 6 - Imagem da Via Parque. A esquerda o parque e a direita a ciclovia.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017
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Fonte: http://www.metrocptm.com.br
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Figura 7:

Figura 7 - Imagem da calçada na entrada do PET.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017

O PET é dotado de espaços de convivência, equipamentos para práticas de esportes e
lazer, trilha arborizada, lago, entre outros equipamentos. Nota-se a existência de placas
informativas disponíveis em locais visíveis na entrada, mas algumas delas apresentam um
elevado grau de desgaste com conteúdo ilegível (Figura 8). No dia da visita os funcionários
presentes no portão de entrada eram seguranças patrimoniais, não havia impressos
informativos e nem qualquer pessoa qualificada para orientar visitantes. O prédio
administrativo no interior do parque encontrava-se fechado e também não foi possível obter
qualquer material informativo em sua área externa.
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8 -autora
Placa em
de orientação
do29/04/2017
PET.
Fonte:Figura
Foto da
visita do dia

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017

Figura 9 -Vista interna do PET.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017
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Saindo do Centro de Lazer Engenheiro Goulart e seguindo em direção à Jacuí, onde
está localizada a Unidade de Lazer Engenheiro Antonio Arnaldo de Queiroz e Silva, foi
possível transitar com o automóvel pela Via Parque até as imediações do viaduto de acesso ao
aeroporto em Guarulhos, a partir daí a Via Parque estava interditada e com obras em
andamento. Neste ponto foi necessário retornar à Rodovia Ayrton Senna.
Da rodovia é possível avistar a Via Parque, com acesso interditado a veículos, a
ciclovia, que se encontrava em funcionamento com presença de ciclistas, além das
intervenções de obras de drenagem. (Figura 10).

Figura 10 - Via Parque e ciclovia situada entre o Parque Ecológico do Tietê e o Parque Vila Jacuí.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017
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Seguindo pela Rodovia Ayrton Senna até o Km 23, na alça de acesso Jacu-Pêssego
para o trecho Sul do Rodoanel, se localiza o Parque Vila Jacuí.
O Parque Vila Jacuí é o segundo espaço de lazer relativo ao escopo do Programa
Parque Várzeas do Tietê. Ele foi inaugurado em 2010 e incorporado ao PVT como um dos
núcleos de lazer pertencentes ao programa. Está localizado em frente ao Rio Tietê, na Rua
Catléias, ao lado do córrego Jacu que deságua no rio Tietê (Figura 11).

Figura 11 - Vista aérea do Parque Vila Jacuí (Unidade de Lazer Engenheiro Antonio Arnaldo de Queiroz e Silva).

Fonte: Foto coletada no site www.skyscrapercity.com

A área onde está localizado o Parque Vila Jacuí possui 17 hectares, disponibilizados pelo
Estado de São Paulo a partir da remoção de ocupações irregulares ocorridas durante as obras de
implantação da alça de interligação da Rodovia Ayrton Senna (SP 70) com a Avenida Jacu-Pêssego
(na divisa entre os municípios São Paulo e Guarulhos). O parque foi construído neste local como
forma de compensação ambiental pela extensão da Avenida Jacu-Pêssego até o trecho Sul do
Rodoanel.
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O Parque conta com áreas de convivência, núcleo para educação ambiental,
equipamentos para práticas de esportes e lazer, entre outros equipamentos (Figuras12, 13, 14
e 15). A cobertura vegetal é escassa, pois muito das mudas que foram plantadas ainda estão
em fase de crescimento.
Figura 12 - Portaria do Parque Vila Jacuí vista pelo lado de dentro.

Fonte: Foto coletada no site http://mapio.net/s/29991606

Figura 13 - Entrada do Parque Vila Jacuí, com detalhe da placa de identificação fronteiriça.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017
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Figura 14 - Imagem geral do Parque Vila Jacui

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017

Figura 15 - Imagem de equipamento esportivo

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017
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Figura 16 - Imagem do Córrego Jacu visto de dentro do Parque Vila Jacuí.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017

Saindo do Parque Vila Jacuí em direção a Itaquaquecetuba a degradação do Rio Tietê
é visível, há emanação de cheiro fétido em alguns trechos e uma alta concentração de
ocupações irregulares pressionando as bordas do rio. Em determinados locais desta área tornase impossível acessar as margens (Figuras 17, 18 e 19), pois as casas estão justapostas ao rio e
córregos, prática que pode ser percebida em boa parte da região leste da cidade de São Paulo.

Figura 17 - Mapa de localização Vila Piracicaba/ Chácara Três Meninas

Fonte: Google Earth com elaboração da autora.
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Figura 18 - Imagem de comunidade em Vila Piracicaba/Chácara Três Meninas.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017

Figura 19 - Imagem de comunidade em Vila Piracicaba/Chácara Três Meninas

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017

Devido à conurbação o trecho que perpassa as cidades de Guarulhos, Itaquaquecetuba,
Suzano e Poá também apresenta avanço da mancha urbana sobre as Várzeas do Rio Tietê. Em
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Guarulhos e Itaquaquecetuba, junto a presença de moradias, também é marcante, em alguns
trechos, a presença de armazéns de logística e de algumas empresas. Na cidade de Guarulhos
é possível encontrar algumas intervenções de obras do PVT (Figura 20).

Figura 20 - Imagem do local de intervenção de obra do PVT

Fonte: Foto da autora em visita do dia 29/04/2017

Em Itaquaquecetuba, logo na entrada do Rodoanel no sentido Sul, surge no meio da
paisagem uma mineradora de extração de areia (Figura 21 e 22) o que evidencia ainda mais
degradação e exploração desta região.
Em Poá e Suzano, as observações foram realizadas a partir do Rodoanel Mario Covas.
Nestas duas cidades, embora a mancha urbana também avance sobre as Várzeas do Tietê, é
possível visualizar grandes vazios de vegetação rasteira e pequenos arbustos (Figura 23). Não
dá para perceber se há ou não propriedades rurais.
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Figura 21 - Mineradora situada em Itaquaquecetuba.

Fonte: visita do dia 29/04/2017

Figura 22 - Mineradora situada em Itaquaquecetuba.

Fonte: visita do dia 29/04/2017
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Figura 23 - Imagem das Várzeas do Rio Tietê na cidade de Suzano vista do Rodoanel.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 30/04/2017

Constata-se também que há diferenças de ocupação no trajeto de uma cidade para
outra. Embora as cidades visitadas até aqui apresentem ocupações de moradias e empresas
dividindo o mesmo espaço ao longo do trecho, é a partir daqui que vai se intensificando a
presença de propriedades rurais ao longo do trajeto entre as cidades de Mogi das Cruzes,
Biritiba Mirim e Salesópolis.
A cidade de Mogi das Cruzes apresenta relevo com mais aclividades e sua altitude é de
aproximadamente 760 metros acima do nível do mar. Passando por Mogi das Cruzes é notória
a mancha urbana pressionando sobre as Várzeas do Tietê e em outros trechos nota-se a
concentração de propriedades agrícolas, indústrias e também de mineradoras.
As cidades de Biritiba Mirim e Salesópolis são cidades com baixo grau de
urbanização, com muitas propriedades rurais com cultura de hortaliças e frutas. Embora a
mancha urbana seja menor nestas regiões, há situações específicas em cada uma delas.
O município de Biritiba Mirim apresenta bastantes áreas com cobertura vegetal, mas o
aspecto distintivo nesta cidade são as propriedades agrícolas existentes (Figuras 24 e 25). As
várzeas do Rio Tietê apresentam cobertura das matas ciliares conservadas em comparação as
existentes na cidade de São Paulo e cidades limites. Neste município existe uma barragem
cujo acesso não é permitido sem autorização prévia das autoridades responsáveis.
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Figura 24 - Imagem de área agrícola próxima ao Rio Tietê.

Fonte: visita do dia 30/04/2017

Figura 25 - Imagem do Rio Tietê, em Biritiba Mirim, vista da SP-88.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 30/04/2017
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A cidade de Salesópolis é uma estância turística situada na Serra do Mar a
aproximadamente 850 metros acima do nível do mar. Para chegar ao Parque Nascentes do
Tietê é necessário acessar uma estrada de terra na divisa com o município de Paraibuna e
percorrê-la por aproximadamente 6 km. Apesar de não possuir infraestrutura rodoviária a
estrada é de trânsito fácil (Figura 26).
Neste caminho existem propriedades rurais de pequeno e grande porte, muitas
plantações de eucaliptos e áreas desmatadas devido à retirada dos eucaliptos (Figura 27).

Figura 26 - Imagem da estrada que leva ao Parque das Nascentes.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 30/04/2017
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Figura 27 - Imagem de área desmatada na estrada para o Parque das Nascentes

Fonte: Foto da autora em visita do dia 30/04/2017

Porém, ao passo que vai se aproximando de onde está localizada a entrada do Parque
Nascentes do Tietê a vegetação natural está mais conservada.
Fonte: Foto da autora emvisita do dia 30/04/2017
Figura 28 - Imagem da entrada do Parque Nascentes do Tietê.

Fonte: Foto da autora em visita do dia 30/04/2017
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O Parque Nascentes do Tietê está localizado a 1.027 metros32 acima do nível do mar,
sobre morros cobertos por Mata Atlântica (Figura 28). Para entrar no Parque é cobrada uma
taxa de R$ 4,00/ pessoa (quatro reais por pessoa). A sinalização dentro do Parque é boa, com
instruções claras e em local de destaque para os visitantes se situarem e as visitas podem ser
orientadas ou não, o que depende da disponibilidade de guias no local. O núcleo oferece
atrativos naturais com algumas modalidades de trilhas para caminhadas até as nascentes e
alguns mirantes para contemplação (Figura 29). Há também um museu iconográfico com
amostras de água coletadas em trechos distintos do Rio Tietê e painéis contando algumas
histórias e curiosidades ligadas ao rio.
Figura 29 - Imagem do mapa de trilhas do Parque Nascentes do Tietê

Fonte: Foto da autora em visita do dia 30/04/2017

32

www.salesópolis.sp.gov.br
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30

Figura 30 - Imagem da trilha de acesso ao interior do parque

Fonte: Foto da autora em visita do dia 30/04/2017
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Figura 31 -Imagem do olho d’água considerado como sendo a nascente do Rio Tietê

Fonte: Foto da autora em visita do dia 30/04/2017

Aqui se encerra o relatório sobre as observações da visita de reconhecimento de campo
do trajeto Parque Várzeas do Tietê

Questões relacionadas ao PVT suscitadas na visita
A extensão entre os locais que interligam o parque linear é longa e em cada um dos
municípios perpassados pelo Programa PVT a realidade é distinta. As comunidades se
organizam de formas específicas e existem problemas quanto às múltiplas formas de
ocupação do solo, entre outros elementos críticos verificados.
O parque linear é uma modalidade de infraestrutura verde que tem como função a
recuperação ambiental ao mesmo tempo em que proporciona à população o lazer, e
consequentemente a educação ambiental (Pizarro, 2012). No entanto, a diversidade de usos do
solo e situações encontradas no percurso do PVT, levanta algumas questões para possíveis e
/ou futuras investigações, como:
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1. Nos trechos mais densamente urbanizados como se adequa a questão das
ocupações irregulares?
2. Tendo em vista que o PVT é sobreposto a APA e a recente aprovação do Plano
de Manejo da APA Várzeas do Tietê, quais instrumentos norteiam as diretrizes
de sua implementação?
3. Como está sendo a participação das comunidades neste processo de
implementação?
4. Como será realizada a gestão do Parque Linear? Atualmente os parques
estaduais do Estado de São Paulo - que compreende também o PVT – são
geridos pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE). Qual a
expertise da instituição para este tipo de gestão?
5. Como será a acessibilidade ao parque linear? Quais os meios de transportes
serão disponibilizados para que o parque cumpra sua função ambiental junto à
população? Haverá também interligação em termos de transportes público?
6. O que estão considerando recuperar das áreas degradadas?

144

REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. SNUC – Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza: Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; Decreto nº 4.340, de 22
de agosto de 2002; Decreto nº 5.746, de 5 de abril de 2006. Plano Estratégico Nacional
de Áreas Protegidas: Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006. Brasília: MMA, 2011.
CPTM. Companhia de Trens Metropolitanos. Estação Engenheiro Goulart será reaberta
no primeiro semestre de 2017. Disponível em http://www.metrocptm.com.br/estacaoengenheiro-goulart-sera-reaberta-no-primeirosemestre-de-2017/
acessado
em
20/04/2017
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO(DAEE). Programa Parque Várzeas do Tietê Disponível em
http://www.daee.sp.gov.br Data de acesso 02/04/2016
Prefeitura
Municipal
da
Estância
de
Salesópolis.
Disponível
em
http://www.salesopolis.sp.gov.br/site3/index.php?option=com_content&view=article&i
d=123&Itemid=1287 Acessado em 20/04/2017
SCHUTZER, José Guilherme. Cidade e Meio Ambiente: A apropriação do relevo no
desenho ambiental urbano. São Paulo. FAU/USP. 2004
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Fundação Florestal. Disponível
em http://www3.ambiente.sp.gov.br/apa-varzea-do-rio-tiete/ Data de acesso 02/04/2017

145

ANEXO B

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Data
Horário
Nome completo
Órgão
Órgão vinculado
Contato (e-mail, tel.)
Cargo
Função desempenhada
Comissionado ou funcionário de carreira (concursado)
Formação acadêmica
Trajetória profissional (como e quando começou no governo, entre outros)
Trabalha com indicadores? Quais?
Quais órgãos do governo estão envolvidos na gestão do trabalho desempenhado?
Quais os públicos que se beneficiam dele diretamente e indiretamente?
Quais as parcerias realizadas para o desenvolvimento da gestão da área (associações, órgão
governamentais, outros)?
Identificar as organizações públicas e privadas, em qual a etapa que participaram e o que fez
cada uma delas.
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Existem instâncias participativas? Se sim, quais são? Se não, como os gestores dialogam com
a comunidade?
Quais dificuldades na gestão do parque?
Qual a função do parque para a região?
Qual a função do parque para a comunidade?
Como a instituição (enquanto entidade gestora) se coloca em relação às questões ambientais
às quais o parque está inserido?

