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RESUMO 

 

O Código Florestal (Lei Federal 12.651/12) definiu limites para a ocupação e uso do solo, 

criando as Áreas de Preservação Permanente, pois a ocupação e atividades humanas exercidas 

nas margens dos grandes reservatórios de abastecimento de água aumentam constantemente, 

prejudicando a qualidade da água, flora e fauna, fenômeno conhecido como atividade antrópica. 

O reservatório Guarapiranga localiza-se na porção sudoeste da Região Metropolitana de São 

Paulo; abrangendo parcelas territoriais dos municípios de Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, 

Juquitiba, São Lourenço da Serra, área total do município de Embu Guaçu e São Paulo. O 

objetivo deste estudo foi constatar a situação em que se encontra a área abrangida no entorno 

da Represa Guarapiranga e sua bacia contribuinte, em especial no município de Embu Guaçu, 

no que diz respeito ao uso da água e ocupação do solo, em consonância com o Código Florestal 

Brasileiro e legislação pertinente. Utilizaram-se técnicas de geoprocessamento para delimitar o 

tipo de uso das margens do reservatório, dentro da Área de Proteção Permanente (100 metros 

em zona rural e 30 metros em zona urbana). Esta delimitação foi realizada no Google Earth e 

programa QGIS. Esta aplicação de técnicas de geoprocessamento foi acompanhada por trabalho 

de campo atráves dos quais foi possível analisar a ocupação e uso do solo na área de estudo. 

Como resultado final, observou-se que, salvo casos pontuais, a legislação que determina o uso 

do solo dentro das Áreas de Preservação Permanente, está sendo repeitada, no Município de 

Embu Guaçu. 

 

Palavras chave: Bacia Hidrográfica Embu Guaçu, Reservatório Guarapiranga, Área de 

Preservação Permanente, Código Florestal, Ocupação do Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

The Forest Code (Federal Law 12.651/12) defined limits for the occupation and use of soil, 

creating the Permanent Preservation Areas (PPA), because the occupation and human activities, 

exercised on the banks of the great water-supply reservoirs, increases constantly, impairing the 

quality of water, the flora and fauna, phenomenon known as anthropic activity.. 

The Guarapiranga Reservoir is located in the southwest of the Metropolitan Region of São 

Paulo; covering part of the Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, 

Embu Guaçu and São Paulo municiçpalities. The objective of this study is to observe the 

situation of the area covered by surroundings of the Guarapiranga Reservoir and its tributary 

basin, in particular in the Embu Guaçu municipality, as regards the use of water and soil 

occupation, in line with the Brazilian Forest Code and relevant legislation. They were used geo-

processing techniques to define the use of the banks of the reservoir within the Area of 

Permanent Protection (with 100 meters in rural areas and 30 meters in urban). This delimitation 

was carried out on Google Earth an program QGIS. This application of geoprocessing technique 

was accompanied by field work through which it was possible, to analyze the occupation and 

soil use in the study area. As final result, it was observed that, except special cases, the law 

determining the use of soil within the Permanent Preservation Areas, is being respected in the 

municipality of Embu Guaçu. 

 

Keywords: Embu Guaçu Drainage Basin, Guarapiranga Reservoir, Permanent Preservation 

Area, Forest Code, Land use. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ocupação irregular e o uso indevido das áreas marginais aos reservatórios destinados 

ao abastecimento de água, bem como das bacias contribuintes, desencadeia o processo 

conhecido como eutrofização. A contaminação das águas superficiais, tem-se acentuado de 

modo acelerado nas últimas décadas, em função das diferentes formas de uso e ocupação 

antrópica (TUNDISI;  MATSUMURA TUNDISI; ROCHA, 2008). 

Neste contexto, foi eleito como objeto de estudo, a bacia contribuinte, bem como o 

entorno, do Reservatório Guarapiranga, no município de Embu Guaçu,com a finalidade de 

constatar se a ocupação do solo  e o uso da bacia hidrográfica respeitam a legislação ambiental 

vigente: Código Florestal e leis correlatas. É o Código Florestal que regula o uso do solo nas 

bacias hidrográficas e ao redor dos reservatórios localizados em Área de Proteção Permanente 

(APP). 

O estudo inicia-se num período em que ocorreu uma forte estiagem que atingiu a Região 

Metropolitana de São Paulo, sendo que no final de 2013 e durante os anos de 2014 e 2015, não 

se verificaram expressivas precipitações de chuvas, aptas em regular os volumes das represas 

que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo. 

Tal fenômeno ocorreu também na região onde está instalado o Reservatório 

Guarapiranga, pois as chuvas foram escassas, nos períodos em que deveria haver a coleta das 

águas, para estabilizar os níveis das represas. 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é composta por 39 municípios, com 

população de cerca 20 milhões de habitantes, sendo abastecida por oito sistemas produtores: 

Cantareira, Billings/Guarapiranga, Alto Tietê, Alto e Baixo Cotia, Rio Claro, Rio Grande e 

Ribeira da Estiva, somando um total de 22 reservatórios destinados à coleta e abastecimento de 

água. 

O Sistema de Abastecimento do Guarapiranga é o segundo em capacidade de produção 

de água, ficando apenas atrás do Sistema Cantareira. Em 1920, uma estiagem deixou São Paulo 

com sérios problemas de abastecimento de água, surgindo a idéia de utilizar o reservatório para 

abastecimento de água, sendo que daí em diante, a Bacia do Guarapiranga, tornou-se fonte de 

abastecimento de água; contudo desde a década de 60, o manancial passou a enfrentar 

problemas ambientais, comprometendo a qualidade da água do reservatório.  

A construção da Represa Guarapiranga foi executada pela empresa canadense The São 

Paulo Tramway, Light & Power Company, que se instalou em São Paulo em 1889, e em 1906, 
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visando aumentar a geração de energia na Usina de Santana de Parnaíba, e regularizar a vazão 

do Rio Tietê, decidiu formar na região de Santo Amaro, um lago artificial, construindo uma 

barragem para represar o Rio Guarapiranga (afluente do Rio Pinheiros) que ficaria conhecido 

como a Represa do Guarapiranga, cujas obras duraram três anos. 

Em relação à legislação estadual vigente, desde a década de 1970, desenvolveu-se na 

Bacia do Guarapiranga um processo de ocupação bastante variado, com favelas, residências de 

diversos níveis, diferentes tipos de comércio, serviços, condomínios fechados e clubes (SALIM, 

2013). 

Infelizmente, durante sua implantação, e nas décadas seguintes, não foram tomadas as 

medidas necessárias para a prevenção dos problemas surgidos com a ocupação irregular das 

áreas dos mananciais da represa, o que acarretou na defasagem do tratamento do esgoto 

proveniente das áreas ocupadas, que muitas vezes é lançado diretamente nas águas do 

reservatório, bem como desmatamento e erosão que também prejudicam a qualidade da água. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo desta pesquisa é constatar a situação em que se encontra a área abrangida no 

entorno da Represa Guarapiranga, no município de Embu-Guaçu, bem como na Bacia 

Hidrográfica de Embu Guaçu (bacia contribuinte à Represa Guarapiranga), no que diz respeito 

ao uso e ocupação do solo em suas margens, em consonância com a legislação  contida no 

Código Florestal Brasileiro - Lei Federal 12.651/2012 e leis pertinentes. 

O estudo foi baseado em análises cartográficas onde se vislumbraram as margens do 

reservatório e de sua bacia contribuinte. Também foram analisadas as construções e 

estabelecimentos que circundam a região alvo do estudo, para verificar se estão em 

conformidade com a legislação. 

 A etapa final deste projeto será o estabelecimento e apontamento das irregularidades 

encontradas em propriedades e estabelecimentos que contrariem a legislação ambiental, relativa 

à ocupação do solo, para dimensionar o nível de infrações cometidas nas Áreas de Preservação 

Permanente. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. Bacia hidrográfica como unidade de análise 

 

 Uma das condições imprescindíveis para a manutenção da vida é a água, contudo, dada 

a sua abundância e grande incidência na maioria das localidades do planeta, até pouco tempo 

não se dispensava a devida atenção, quanto aos cuidados para evitar sua falta, poluição, ou para 

não degradar os mananciais. 

 Para realizar um estudo científico em uma represa, primeiramente devemos colher 

alguns conceitos sobre bacia hidrográfica, que em nosso caso, devidamente represada formará 

o objeto de pesquisa. 

 Segundo Garcez e Alvarez (2002) bacia hidrográfica é um conjunto de áreas com 

declividade no sentido de uma determinada seção, onde está presente um curso d’água, ou seja, 

uma área definida e fechada topograficamente num curso d’água. 

 Os autores que se especializaram no assunto, possuem algumas idéias próprias, no 

sentido de como se deve trabalhar e realizar levantamentos nas bacias hidrográficas. 

De acordo com Tundisi (2003), as vantagens de se trabalhar com bacias hidrográficas, 

para estudos interdisciplinares, gerenciamentos e planejamentos territoriais, são os seguintes: 

 bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras delimitadas; 

 possui um ecossistema hidrológico integrado, proporcionando um gerenciamento 

adequado dos recursos hídricos; 

 é uma forma de coleta e criação de um banco de dados sobre fatores biogeoquímicos, 

econômicos e sociais; 

 oferece a oportunidade de parcerias, resoluções de problemas, e principalmente, 

estimula a participação da população local na tomada de decisões; 

 promove dados concretos para tomada de decisões do poder público, resultando no 

gerenciamento do desenvolvimento sustentável da bacia. 

Na opinião de Soares (2004), a melhor estratégia para um planejamento integrado dos 

recursos presentes nas bacias, deve ser feita através do levantamento de informações sobre: 

 a quantidade e a qualidade das águas presentes; 

 levantamentos de dados cartográficos já existentes; 

 informações de detalhes sobre o meio físico e biótico;  

 dados socioeconômicos da região. 
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 Fazendo uma análise histórica sobre a ocupação urbana e rural, nota-se  que o homem 

procurou manter-se mais próximo das fontes de água, local naturalmente mais propício à sua 

utilização na irrigação, pesca, dessedentação humana e dos animais, e meio de transporte 

(CANHOLI, 2005). 

 No caso dos reservatórios, sua implantação é feita, visando principalmente represar um 

volume de água para utilização das mais variadas formas, repousando no abastecimento o 

principal motivo. Atualmente notamos que além do motivo principal que é arrecadar água para 

abastecimento, as represas também são utilizadas na geração de eletricidade, recreação, 

paisagismo, esportes, dentre outros (TUNDISI, 2006). 

 

3.2. Impactos ambientais em reservatórios 

 

 Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

a qualidade dos recursos ambientais (Artigo 1º Resolução C ONAMA de 23/01/86). 

 

 Com a demanda crescente pela necessidade de água nos grandes centros urbanos ou 

rurais, a ação adequada é a construção de reservatórios nas principais bacias hidrográficas; 

sendo que na construção de tais obras surgem impactos na economia, ecologia, hidrologia e na 

própria sociedade (TUNDISI, 2006). 

 Tundisi et al. (2008) descrevem os impactos negativos e positivos decorrentes da 

construção de represas: 

Efeitos positivos: 

 fonte de água potável para sistemas de abastecimentos; 

 aumento do potencial para irrigação; 

 controle de enchentes; 

 aumento da produção de peixes por aqüicultura; 

 aumento das possibilidades de trabalho para a população local. 

 

 

Efeitos negativos: 
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 impactos sobre as biodiversidades terrestres e aquáticas; 

 inundação de áreas agriculturáveis; 

 degradação da qualidade hídrica local para fins diversos; 

 assoreamento; 

 problemas de saúde pública devido à deterioração ambiental. 

 Quando os reservatórios se encontram em locais urbanos, ou próximos a tais locais, 

surgem outros impactos como desmatamento, escoamento de materiais poluentes e problemas 

ligados à poluição, como no caso de recreação. 

 

3.3. Aspectos jurídicos 

3.3.1. Áreas de preservação permanente  

 

         O artigo 3º inciso II do Código Florestal (Lei Federal 12.651/2013) define Área de 

Preservação Permanente (APP): “Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 

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”. 

        O artigo 4º inciso I, deste mesmo Código Florestal delimita a APP como: 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 (cinqüenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinqüenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) 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; 

O artigo 4º inciso II define: as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa 

com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, para lagos com mais de 20 ha de superfície na zona rural; 

b) 50 (cinqüenta) metros, para lagos com até 20 ha de superfície na zona rural;  
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c) 30 (trinta) metros para lagos na zona urbana; 

O artigo 5º caput, estabelece que nos reservatórios artificiais, a largura mínima e máxima 

da área de preservação definida no licenciamento do empreendimento terá de: 

a) 30 a 100 metros em área rural; 

b) 15 a 30 metros em área urbana; 

c) no caso de reservatório com menos de 20 ha, localizados em áreas rurais, a APP 

terá no mínimo 15 metros de largura. 

 

3.3.2. Evolução das leis de proteção aos mananciais 

 

 Diante do crescente aumento da população, que se aproximou das margens das represas 

e bacias contribuintes, surgiram leis visando regular a ocupação e preservar tais locais.  

 As Leis Estaduais 898/75 e 1.172/76 foram criadas para proteger as áreas dos 

mananciais, procurando melhorar a qualidade das águas e evitar novas ocupações urbanas, mas 

como priorizavam somente permitir as ocupações de baixa densidade, definiram lotes que 

deveriam ter no mínimo 500m² e no máximo 5000m², fazendo com que surgissem os 

loteamentos clandestinos e invasões, não sendo possível reduzir a ocupação desordenada. 

 Foi editada a Lei Federal 6.766/79, que definiu crime contra a Administração Pública, 

a abertura de loteamentos irregulares, possibilitando até mesmo a prisão do loteador. 

 Com o advento da Lei Federal 6.938/81(que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação); bem como da Lei Federal 

7347/85 (que disciplinou a Ação Civil Pública, de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico) e a Constituição Federal de 1988, altera-se o quadro jurídico, mudando o foco do 

indivíduo para a totalidade, que juridicamente é conhecido como “direitos difusos”, surgindo a 

idéia de que certas atitudes trariam prejuízo à sociedade como um todo. 

 Segundo Acquaviva (1999 p.286)  “direito difuso é a prerrogativa jurídica cujos titulares 

são indeterminados, difusos” , e continua ensinando que “um direito difuso é exercido por um 

e por todos, indistintamente, sendo seus maiores atributos a indeterminação e a 

indivisibilidade”, exemplificando que “é difuso o direito a um meio ambiente sadio”. 

 Segundo Machado (2011), o meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e 

geral ao mesmo tempo; e continua ensinando que o direito ao meio ambiente é de cada pessoa, 

mas não só dela, sendo ao mesmo tempo  “tansindividual” e por tal motivo o direito ao meio 



9 
 

ambiente insere-se na categoria de interesse difuso; pois não se esgota em uma só pessoa, 

espraiando-se para uma coletividade indeterminada. 

 Diante do crescimento urbano sobre as áreas de mananciais, foi promulgada uma nova 

lei de proteção aos mananciais, a Lei Estadual 9.866/97, que previu a proteção e a recuperação 

da qualidade ambiental dos mananciais; definindo também a bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento e gestão e criando as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais 

(APRM), formadas por uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse 

regional para o abastecimento público. 

 Estabeleceu também as diretrizes para a gestão das bacias hidrográficas de interesse 

regional, bem como instrumentos e nova política de gestão, baseada em: Comitês de Bacia: 

com a participação de técnicos; da sociedade civil organizada; e dos municípios. 

 A Lei Estadual 9.866/97 estabeleceu a necessidade da criação de leis específicas para 

cada Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM). 

 Diante de tal diretriz, foi então promulgada a Lei Estadual 12.233/2006, específica para 

a APRM-Guarapiranga, que no Capítulo V definiu as Áreas de Intervenção: 

I. Áreas de Restrição à Ocupação (ARO): áreas de especial interesse para a preservação, 

conservação e recuperação dos recursos naturais da bacia. 

II. Áreas de Ocupação Dirigida (AOD): áreas de interesse para a consolidação ou 

implantação de usos urbanos ou rurais, desde que atendidos os requisitos que assegurem 

a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água, em quantidade 

e qualidade para abastecimento público. 

III. Áreas de Recuperação Ambiental (ARA): áreas de ocorrências localizadas de usos e 

ocupações que estejam comprometendo a quantidade e a qualidade das águas, exigindo 

intervenções urgentes de caráter corretivo. 

 

A Lei Federal 9.985/2000 criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) que é composto pelas Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso 

Sustentável. 

 As Unidades de Proteção Integral tem como objetivo básico, a manutenção dos 

ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso 

indireto dos seus atributos naturais (com exceção dos casos previstos em lei) e compreendem: 

as Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Monumentos Naturais e 

Refúgios da Vida Silvestre. 
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 As Unidades de Uso Sustentável tem como objetivo básico compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais e compreendem: Área 

de Proteção Ambiental (APA), Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Florestas Nacionais, 

Reservas Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Nosso ordenamento jurídico permite, em certos casos, que a União, Estado e Município, 

legislem de forma concorrente sobre o mesmo assunto, motivo pelo qual foi instituído pela 

Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, o Código Ambiental (Lei 2.109/07) que tem por 

finalidade regulamentar as ações do Poder Público Municipal e sua relação com a coletividade, 

na preservação, manutenção, conservação, defesa, recuperação e controle do meio ambiente, 

respeitadas as competências da União e do Estado e atendendo à Lei Estadual 12.233/06, que 

regula a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) Guarapiranga, observando 

que a área total do referido município encontra-se inserida na Bacia Guarapiranga. 

O Código Ambiental de Embu Guaçu (Lei 2109/2007) estabelece a preservação, 

conservação, defesa, recuperação e controle do meio ambiente, ressaltando-se que Embu Guaçu 

está inserido em área de proteção aos mananciais, e o artigo 37 dispõe  que a fiscalização ao 

cumprimento da Lei Estadual 12.233/06 (que regula a APRM Guarapiranga) bem como da Lei 

Federal 9.605/98 (Lei De Crimes Ambientais) será realizada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento Meio Ambiente e Turismo (SPMAT). 

 

Art. 37 – A SPMAT é o órgão competente do Poder Executivo Municipal para a                  

averiguação da qualidade ambiental, cabendo-lhe: 

I-    aplicar normas técnicas e operacionais relativas a cada tipo de estabelecimento ou 

atividade potencialmente poluidora; 

II-   fiscalizar o cumprimento às disposições da Lei Estadual 12.233/06, deste Código, 

demais leis e regulamentos dele decorrentes; 

III- aplicar as penalidades pelas infrações às normas ambientais de competência 

municipal; 

IV- certificar-se do dano, impondo seu dimensionamento, quantificação e mitigação ao 

agente poluidor; 

V- fiscalizar o cumprimento da Lei Federal Nº 9605/98 – Lei de Crimes Ambientais 

e demais legislação pertinente. 
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A Lei Federal 10.257/2001 determinou a elaboração de plano diretor para os municípios 

com mais de 50.000 habitantes, o que incluiu o município de Embu Guaçu, e através da Lei 

Complementar 033/2007, foi sancionado o Plano Diretor do Município de Embu Guaçu, 

baseado nas determinações do Estatuto das Cidades e da Lei Estadual 12.233/2006, que dispõe 

sobre a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do 

Guarapiranga. 

 O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do 

município, abrangendo a totalidade de seu território e integra o processo de planejamento 

municipal. 

 

3.3.3. O licenciamento ambiental 

 

 Conforme o contido no Caderno de Licenciamento Ambiental (MMA, 2009), o 

Licenciamento Ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 

instituído pela Lei 6.938/81 e tem como finalidade promover o controle prévio à construção, 

instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 

 O processo de Licenciamento Ambiental tem como principais normas legais a Lei 

6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente; a Resolução CONAMA 

nº001 de 23 de janeiro de 1986 , que estabeleceu diretrizes gerais para elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) nos 

processos de licenciamento ambiental; bem como a Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 

1997, que estabeleceu os procedimentos e critérios, reafirmando os princípios de 

descentralização presentes na Política Nacional de Meio Ambiente; seguindo diretrizes 

estabelecidas na Constituição Federal de 1988. 

 Para a condução do Licenciamento Ambiental, foi concebido um processo de avaliação 

preventiva que consiste no exame dos aspectos ambientais dos projetos em suas diferentes 

fases: concepção/planejamento, instalação e operação. 

 No Brasil, as primeiras tentativas de aplicações de metodologias para avaliação de 

impactos ambientais, foram decorrentes de exigências de órgãos financeiros internacionais, 

para aprovação de empréstimos a projetos governamentais.  

 Essa preocupação, que já existia em outros países, é que levou o Governo Brasileiro a 

sancionar em 1981, a Lei Federal 6.938 que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, 
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e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) que é regulamentado por meio de 

decretos; resoluções dos Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais; normas e portarias. 

O Licenciamento Ambiental estabelece mecanismos para controle ambiental nos setores 

que possam prejudicar a qualidade do meio ambiente. A Lei 9.605/98 prevê sanções penais e 

administrativas, contra as ações lesivas ao meio ambiente e o artigo 60 prevê a obrigatoriedade 

do licenciamento ambiental nas atividades degradadoras da qualidade ambiental e elenca 

penalidades aos infratores. 

 O Reservatório Guarapiranga, quando de sua implantação, não se sujeitou a um 

planejamento e licença ambiental, pois naquela época não se exigia o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), que é responsável pela coleta de material, análise, bibliografia (textos) ou o 

estudo das prováveis conseqüências ambientais que podem ser causadas pela obra. 

 Pelo fato da construção da represa ser anterior à elaboração do SISNAMA, também não 

se exigiu o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), relatório detalhado e conclusivo sobre os 

impactos ambientais, que deve ser entregue ao órgão público licenciador, publicado em edital 

que estipula o prazo de 45 dias para solicitação de audiência pública (que poderá ser requerida 

por 50 ou mais cidadãos ou pelo Ministério Público). Posterior a realização de quantas 

audiências forem necessárias, é elaborado o parecer final, indeferindo o projeto, ou autorizando 

um licenciamento prévio para a realização da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1. Localização 
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 A Bacia Hidrográfica do Rio Embu Guaçu possui uma área de 140 km2 e está localizada 

a sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo (23°53’s; 46°47’o) e abrange parte dos 

territórios dos municípios de Juquitiba e São Paulo, e a totalidade do Município de Embu Guaçu 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Embu Guaçu. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 

 

4.2. Características geoambientais da área de estudo 

4.2.1. Relevo 
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O relevo da Bacia do Embu Guaçu apresenta variação de altitude entre as cotas 760 – 

860 metros (Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa hipsometrico da área de estudo.  

Fonte: Oliveira et al. (2013). 

 

 

4.2.2. Geologia 
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 A Bacia do Embu Guaçu, de acordo com Hasui et al. (1975), está localizada sobre rochas 

pré-cambrianas do Cinturão de Dobramentos Ribeira. Nesta bacia são encontrados diferentes 

domínios tectônicos justapostos por zonas de cisalhamento expressivas, que definem uma 

estruturação regional marcante de orientação NE-SW. O Complexo Embu (Domínio Embu) é 

constituído predominantemente por rochas metamorfizadas, representadas por filitos, sericita 

xistos, biotita xistos e biotita gnaises e feldspatos. (CPRM, 1999). 

 As coberturas sedimentares cenozócas ocorrem relacionadas a depósitos da Bacia de 

São Paulo de idade terciária e depósitos recentes em aluviões quaternários. Por fim, têm-se os 

aluviões recentes relacionados a meandros abandonados e planícies de inundação associados 

aos cursos de água atuais, constituídos principalmente por areias inconsolidadas de granulação 

variada, argilas e cascalheiras que ocorrem generalizadamente em toda a Bacia (SALIM, 

2013).O mapa geológico da Bacia do Embu Guaçu, contribuinte do Reservatório Guarapiranga, 

pode ser visualizado na Figura 3. 

 

4.2.3. Geomorfologia 

 

 Em relação à geomorfologia, a Bacia do Embu Guaçu situa-se sobre o Planalto Atlântico 

(MONBEIG, 1949; ALMEIDA, 1964) que é caracterizada por uma região de terras altas, onde 

predominam rochas cristalinas pré-cambrianas e, de forma restrita, coberturas sedimentares 

cenozoica.De acordo com Oliveira e colaboradores (2013), a geomorfologia é classificada em 

áreas de morrotes; morrotes e colinas; e planícies (Figura 4). 
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Figura 3. Principais unidades litológicas aflorantes na Bacia Hidrográfica do Rio Embu Guaçu. 

Fonte: Oliveira et al. (2013). 
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Figura 4. Mapa geomorfológico da área de estudo. 

Fonte: Oliveira et al. (2013). 

 

 

4.2.4. Pedologia 

  

 Em relação aos tipos de solos na Bacia do Embu Guaçu, de acordo com Queiroz (2013), 

há o predomínio da Associação entre Latossolo Vermelho-Amarelos e Cambissolos Háplicos 

e, em menor representação de área, Ass. entre Gleissolos Háplicos, Neossolos Flúvicos e 
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Organossolos; Ass. entre Cambissolo Háplicos e Neossolos Litólicos; e Ass. entre Argissolos 

Vermelho-Amarelos e Latossolo Vermelho-Amarelos. A distribuição destas classes de solos 

demonstra uma organização com relação às formas de relevo, havendo na região de morros uma 

tendência maior de ocorrer Cambissolos em associação aos Latossolos, do que nos morrotes; 

enquanto nas planícies predominam os Gleissolos (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Mapa pedológico de drenagens da área de estudo. 

Fonte: Queiroz (2013). 
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4.3. Uso e ocupação do solo 

 

 A ocupação da Bacia do Embu Guaçu é bastante heterogênea, com áreas totalmente 

urbanizadas, com uso agrícola, e remanescentes da Mata Atlântica (SILVA, 2005apud SALIM, 

2013). Há outras classes de ocupação no entorno do reservatório, como comércio, clubes, 

restaurantes e condomínios (SALIM, 2013). 

 Em relação às formações florestais, o sul, sudoeste e oeste da bacia apresentam áreas 

florestadas significativas, fruto dos condicionantes de relevo e da falta de sistema viário para 

acessar essas áreas. Também existem áreas com atividades de mineração de água mineral, 

caulim, argila, areia e granito, principalmente em áreas situadas nos municípios de Embu-

Guaçu e Itapecerica da Serra (COBRAPE, 2011 apud SALIM, 2013). 

O mapa de uso do solo elaborado por Queiroz (2013) evidencia que na área em apreço 

destacam-se com maior representação em área, a classe de Mata seguida por 

Residencial/Comercio/Serviços. A totalidade das classes de uso e ocupação do solo da Bacia 

do Embu Guaçu e suas áreas podem ser visualizadas nas Figuras 6 e 7. 

 

 

Figura 6. Gráfico com as classes de Ocupação e uso do solo da área de estudo.   

Fonte: Elaboração própria a partir de Queiroz (2013). 
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Figura 7. Mapa de Uso do solo da área de estudo.   

Fonte: Modificado de Queiroz (2013). 
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5. METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada foi direcionada no sentido de verificar a dinâmica da ocupação 

do solo na Bacia do Embu Guaçu (contribuinte do Reservatório Guarapiranga) e nas margens 

do Reservatório Guarapiranga, no município de Embu Guaçu, e apontar irregularidades na 

ocupação. 

 

 

5.1. Revisão bibliográfica 

 

 Desde o inicio desta pesquisa, a revisão bibliográfica é realizada, de acordo com 

orientação, visando consultar textos relativos a bacias hidrográficas e os problemas decorrentes, 

tais como ocupação, poluição e legislação, relativo ao Reservatório do Guarapiranga e região, 

além da pesquisa à legislação ambiental vigente. 

  

5.2. Levantamento de cartografia da área de estudo 

 

O levantamento de dados sobre a área de estudo foi realizado no banco de dados do 

Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Guarulhos, que detém de extensa variedade 

de mapas sobre o meio físico dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo e da 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. Assim, os mapas referentes à 

geologia, geomorfologia, uso e ocupação do solo e pedologia foram aproveitados de uma 

pesquisa realizada por Oliveira e colaboradores (2013). 

 

5.3. Escolha de alvos para trabalho de campo 

 

Com a utilização do aplicativo Google Earth (GOOGLE, 2015), digitalizou-se a borda 

da Represa Guarapiranga, no trecho do Município de Embu Guaçu. Esse processo de 

digitalização foi feito sobre uma imagem de 2 de agosto de 2015. 

No programa de geoprocessamento Quantum GIS, versão 2.4.0 (Chugiak), aplicou-se a 

técnica de buffer no vetor referente à borda da Represa Guarapiranga. Nesse processo, 

programou-se o Quantum GIS para elaborar outro vetor com distância de 30 metros da borda 

da represa. Assim, elaborou-se a Área de Preservação Permanente do entorno da represa. 
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5.4. Trabalho de campo 

 

No dia 12/02/2016, foi realizado um trabalho de campo para fotografar e registrar, 

através de aparelho receptor GSP, as coordenadas referentes a localização de alguns pontos às 

margens da represa Guarapiranga, dentro do limite municipal de Embu Guaçu. 
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6. RESULTADOS 

  

6.1. Mapeamento do uso do solo nas Áreas de Preservação Permanente 

 

Como citado, através da utilização do aplicativo Google Earth (GOOGLE, 2015) e do 

programa Quantum GIS, concomitantemente, foi possível escolher três alvos para a próxima 

etapa desta pesquisa, o trabalho de campo.  

A Figura 8 apresenta um exemplo de área, descoberta na etapa de prospecção de áreas 

com uso e ocupação do solo em inconformidade com a legislação ambiental. Trata-se de uma 

área localizada na borda da Represa Guarapiranga, localizada no Município de Embu Guaçu a 

700 metros ao sul do Rodoanel Mário Covas, nas coordenadas 23º46’s e 46º47’o.  

 

 

Figura 8. Área em desconformidade com a legislação ambiental brasileira (localização 23º46’s; 

46º47’o). 

Fonte: Google Earth (2015). 

 

 

 A linha azul representa a borda da Represa Guarapiranga e a linha vermelha o que seria 

uma linha imaginária referente à Área de Preservação Permanente. Assim, tudo o que se 

encontra entre as linhas azul e vermelha e que não seja referente à vegetação, está em 

desconformidade com a legislação.  
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Mesmo sem ainda ter-se realizado o trabalho de campo, através da Figura 8, fica fácil a 

visualização de área sem cobertura vegetal de grande porte (que seria a vegetação nativa), 

algumas edificações e piscina. 

A Figura 9 apresenta outra área também ribeirinha à Represa Guarapiranga, situada nas 

coordenadas 23º48’s e 46º48’o, e localizada a 3 km a nordeste da área urbana de Embu Guaçu. 

Nesta área é possível visualizar áreas com ausência de vegetação em alguns trechos da APP.  

 

Figura 9. Área em desconformidade com a legislação ambiental brasileira (localização 23º48’s; 

46º48’o). 

Fonte: Google Earth (2015). 
 

 

Na Figura 10, a situação apresentadas nas Figuras 8 e 9 se repete, presença de parte da 

APP ocupada por edificações e ausência de vegetação. A área apresentada na Figura 10 

localiza-se nas coordenadas 23º48’45”s e 46º48’30”o, 2km a nordeste da área urbana de Embu 

Guaçu. 
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Figura 10: Área em desconformidade com a legislação ambiental brasileira (localização 

23º48’45”s; 46º48’30”o). 

Fonte: Google Earth (2015). 
 

 

 A Figura 11 apresenta um gráfico com as classes de uso e ocupação do solo da APP da 

Guarapiranga, dentro dos limites do Município de Embu Guaçu (Figura 12). A porção da APP 

referente a Embu Guaçu tem uma área de 386.464 km2. 

 

 

 

Figura 11. Gráfico com as classes de uso e ocupação do solo encontradas dentro da APP do 

Reservatório Guarapiranga, referente á área do Município de Embu Guaçu.  

Fonte:Elaboração própria. 
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Figura 12.: Mapa com as classes de uso e ocupação do solo da APP do Reservatório 

Guarapiranga, referente á área do Município de Embu Guaçu.  

Fonte:Elaboração própria. 
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6.2. Trabalho de campo 

 

 De maneira geral, pode-se visualizar que as margens da Represa Guarapiranga, dentro 

do limite municipal de Embu Guaçu, está bastante preservada, apresentando poucos 

equipamentos urbanos dentro do limite da Área de Preservação Permanente (Figuras 13 e 14). 

 

Figura 13. Margem da Represa Guarapiranga (0316745/7367598, UTM-Zona 23).  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Figura 14. Margem da Represa Guarapiranga (0315988/7365630, UTM-Zona 23). Fonte: 

Elaboração própria. 
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 Num dos pontos visitados durante o trabalho de campo, pode-se visualizar a presença 

de bastante resíduos, provavelmente de banhistas que visitam o local aos finais de semana 

(Figura 15 e 16). 

 

 

Figura 15. Margem da Represa Guarapiranga (0319455/7370970, UTM-Zona 23).  

Fonte: Elaboração própria. 

 

   

 

Figura 16. Margem da Represa Guarapiranga (0319455/7370970, UTM-Zona 23).  

Fonte: Elaboração própria. 
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 Atráves do Google Earh (GOOGLE, 2015), pode-se visualizar que apenas em três áreas 

dentro da área de estudo estavam ocupadas de maneira irregular (Figuras 8, 9 e 10). Pelo fato 

destas áreas estarem localizadas dentro de condomínios, não foi possível registrar a ocupação 

dentro da APP da represa, através de fotografias e registro de localização com receptor GPS. 

Porém, foi possível registrar uma ocupação irregular da APP, em área fora de condomínios, 

uma casa a menos de 100 metros da margem da represa (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Margem da Represa Guarapiranga (0319455/7370970, UTM-Zona 23).  

Fonte: Elaboração própria. 
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7. CONCLUSÕES 

            

Devemos tecer algumas criticas relativas às mudanças ocorridas com o advento da Lei 

Federal 12.651/12, pois contrariando o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, o atual 

Código Florestal enfraquece a proteção ao meio ambiente; e para ilustrar os possíveis prejuízos, 

pode-se mencionar: 

a) Os volumes de águas naturais ou artificiais que possuam superfície inferior a 1 (um) 

hectare, não necessitam mais ter respeitada a faixa de preservação permanente no seu 

entorno (conforme o disposto no artigo 4º § 4º do Código Florestal). A crítica é no sentido 

de que várias lagoas marginais aos rios, encontram-se nessa situação e são de importância 

vital ao servir como berçário para diversas espécies. 

b) O referencial para demarcação da faixa de preservação permanente nas margens de 

qualquer curso d’água natural foi alterado, passando do leito maior para o leito regular 

(conforme o disposto no inciso I, do artigo 4º, do Código Florestal). A crítica é no sentido 

de que a alteração vai reduzir a extensão da área anteriormente protegida, e podemos 

imaginar certas situações onde haverá redução da faixa de preservação, proporcionando 

que surjam ocupações no leito maior, gerando poluição, degradação, podendo haver 

inclusive no período de cheias, inundações nas novas áreas ocupadas, causando danos 

materiais e riscos às pessoas. 

 

              Mesmo com as áreas em inconformidade (Figura 8,9 e 10) a Área de Preservação 

Permanente do entorno da Represa Guarapiranga, no Município de Embu Guaçu  está 

relativamente bem preservada. Como visto na Figura 11, a classe com maior representatividade 

de área é a “Mata”, com 98,33% da área total desta APP. De maneira decrescente, a próxima 

classe é “Campo” com 1,29%, e “Edificações” com 0,38%. 
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