
 

PARTE I 

 

PLANEJAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Dentre as estratégias mais eficientes para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas 

é possível destacarmos a implantação de áreas protegidas, não só pelo fato de abrigarem 

e protegerem florestas com a possibilidade de armazenamento de carbono, mas em 

especial por terem a função de conter o desmatamento e proverem serviços ecossistêmicos 

e qualidade de vida. Dentre as áreas protegidas encontramos as unidades de conservação 

ambiental criadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação Ambiental (Lei 

Federal nº 9.985/2000). 

Guarulhos se destaca por apresentar, em cerca de 30% do seu território, remanescentes 

importantes da Mata Atlântica e a Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos conta hoje 

com 04 (quatro) unidades de conservação municipais e 01 (uma) em construção, 

integrantes de tal sistema e junto com outras 05 (cinco) áreas protegidas estaduais e 

federal, é possível garantir a proteção da fauna, da flora, dos solos, dos corpos d'água da 

região, a produção de água com qualidade para a Região Metropolitana de São Paulo, 

contribuindo também para um melhor conforto climático e com belas paisagens, lazer, a 

conservação da biodiversidade, bem como a proteção do patrimônio histórico e cultural. 

 

Unidades de Conservação de Guarulhos (mapa abaixo): 

 

Municipais: 

Área de Proteção Ambiental Cabuçu-Tanque Grande 

Parque Natural Municipal da Cultura Negra Sítio da Candinha 

Estação Ecológica do Tanque Grande 

Reserva Biológica Burle Marx 

Área de Proteção Ambiental Capelinha-Água Azul (em construção) 

 

Estaduais: 

Parque Estadual da Cantareira 

Parque Estadual de Itaberaba 

Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê 

Floresta Estadual de Guarulhos  

 

Federal: 

Área de Proteção Ambiental do Paraíba do Sul 

 



 

Plano Diretor – Lei nº 7.730, de 04 de junho de 2019. 

 



 

• APA Cabuçu Tanque Grande 

 

A APA Cabuçu-Tanque Grande (APACTG) foi criada em 29 de dezembro de 2010 por meio 

da Lei Municipal nº 6.798, tendo como objetivo estabelecer o uso sustentável dos recursos 

naturais em região de contato da mancha urbana da Região Metropolitana de São Paulo  

(RMSP), garantindo a manutenção dos serviços ambientais da biosfera, mantendo a 

integridade da biodiversidade local, preservando os mananciais, cursos e corpos d’água, o 

patrimônio histórico e cultural, assim como a paisagem formada por morros e montanhas. 

Sua área representa 32,3 km² do território do município de Guarulhos, sendo que, a região 

é um fragmento da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo 

(RBCVSP) que integra o corredor ecológico Cantareira-Mantiqueira. Encontra-se na zona 

de amortecimento do Parque Estadual da Cantareira (PEC) e está contígua ao Parque 

Estadual de Itaberaba (PEI). 

As Áreas de Proteção Ambiental em geral extensa com um certo grau de ocupação 

humana. Tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços ambientais da biosfera, 

mantendo a integridade da biodiversidade local, preservando os mananciais, cursos e 

corpos d’água, o patrimônio histórico e cultural, assim como a paisagem formada por morros 

e montanhas. O uso sustentável de seus recursos deve contemplar a melhoria da qualidade 

de vida das comunidades locais e o controle ambiental da ocupação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

APA Cabuçu-Tanque Grande 
 Foto: SEMA, 2010 

 



 

As APAs são geridas com bases no tripé: Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), Plano 

de Manejo e Conselho Gestor. As APAs utilizam o conceito de ZEE para organizar o seu 

território. De acordo com artigo 7º da Lei nº 6.798/2010, o zoneamento ecológico-

econômico da APA Cabuçu-Tanque Grande (ver mapa) tem como função o ordenamento 

territorial do uso e ocupação do solo, visando proporcionar as condições para o 

cumprimento harmônico e eficaz de todas as diretrizes e objetivos da unidade de 

conservação, adotando como base a capacidade de suporte e a potencialidade do meio 

ambiente. 

 

 
Zoneamento Ecológico-Econômico da APA Cabuçu-Tanque Grande 

Fonte: Lei Municipal nº 6.798/2010. 
 

A gestão desta área protegida é feita de forma compartilhada com um Conselho Gestor, 

seguindo as diretrizes estabelecidas pelo SNUC que afirma ser importante “garantia à 

participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das Unidades 

de Conservação”. 

Podemos aqui afirmar que os Conselhos se constituem em espaços institucionalizados, de 

tomada de decisões, sendo instrumentos de representação, expressão e participação 

popular na gestão dos bens públicos, bem como no exercício da cidadania. Está baseado 

na diversidade de saberes dos participantes. 

 



Conselho Gestor 

 

 

 

O Conselho conta hoje com 12 representações, envolvendo poder público e sociedade civil 

organizada e o grande desafio do grupo é aliar a conservação da biodiversidade e dos 

recursos naturais com a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento local.  

A gestão participativa tem sido vista como um modelo desejado e acreditamos que nosso 

compromisso deva se dar no sentido de buscar o equilíbrio e tentar eliminar os conflitos 

existentes e assumir que a gestão compartilhada é de todos os atores que atuam no 

território. 

 

• Parque da Candinha 

 

Criado através da Lei Municipal n° 6.475/2008, o Parque Natural está localizado no bairro 

do Bananal, Guarulhos. É uma Unidade de Conservação de Proteção Integral que tem 

como objetivo a preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural, a conservação 

da biodiversidade e garantia da manutenção dos serviços da biosfera. 

Abriga a Casa da Candinha, bem tombado pelo Município. Considerada uma das únicas 

remanescentes do período escravista da Região Metropolitana de São Paulo, tendo sido 

tombada pelo Decreto n° 21143/2000. 

O Parque sobrepõe-se à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e à Reserva da Biosfera do 

Cinturão Verde de São Paulo e também contribui na composição do corredor ecológico 

Cantareira-Mantiqueira, fazendo limites com os Parques Estaduais da Cantareira e de 

Itaberaba, além de sua proximidade com a Área de Proteção de Mananciais do Tanque 

Grande. Sendo uma Unidade de Conservação Municipal. Tem como função a preservação 

da natureza e de seus atributos, sem interferência humana ou modificações ambientais, 

exceto as necessárias à preservação e ações de manejo para a preservação do equilíbrio 

natural e diversidade biológica.  O espaço deve ser destinado a visitação pública, que inclui 



visitação monitorada, ecoturismo e turismo cultural entre outras atividades de educação 

ambiental. 

  

 

Parque Natural da Candinha 

Foto: SEMA, 2008. 

 

• Estação Ecológica do Tanque Grande 

 

Criada através do Decreto Municipal n° 28.273/2010, é uma categoria de Unidade de 

Conservação de Proteção Integral que tem como objetivo a preservação da natureza e a 

realização de pesquisa científica. O mais importante é que seja garantido para esta Unidade 

de Conservação um percentual de 90% de áreas destinadas à preservação integral da 

biota. Deve ser implantada em terras de domínio público. 

A visitação pública em sua área é permitida, com restrições, para grupos organizados, com 

fins de educação conservacionista.  A flora e fauna da região são muito diversificadas, 

estando presentes muitas espécies endêmicas da Mata Atlântica e do Brasil nos 

levantamentos realizados, além de um número considerável de espécies ameaçadas de 

extinção. 

 



 

 
Estação Ecológica do Tanque Grande 

Foto: Solange Duarte, 2010 
 

 

 

• Reserva Biológica Burle Marx 

Criada através da Lei n° 3.703/90, a Reserva Biológica Burle Marx é uma Unidade de 

Conservação Municipal que tem como principal função a preservação da natureza e de 

seus atributos, sem interferência humana ou modificações ambientais, exceto as 

necessárias à preservação do equilíbrio natural e da biodiversidade.    

É uma importante Unidade de Conservação que garante a manutenção e a evolução da 

biodiversidade na cidade de Guarulhos e no estado de São Paulo. Administrado pela 

Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos, o espaço apresenta-se com um grande 

complexo ambiental, funcionando em conjunto com o Horto Florestal que contribui para os 

projetos de arborização e recuperação de áreas degradadas, além de um Centro de 

Educação para Conservação Ambiental.   

Um detalhe que chama a atenção é uma trilha interpretativa monitorada, com extensão de 

1.250 metros, sendo possível encontrar por lá espécies significativas de nossa flora, como 

samambaia-açu, pau-jacaré, manacá da serra e também algumas espécies da fauna 

brasileira, como esquilo-serelepe, sapo-ferreiro, gato-do-mato, ratão-do-banhado, sagui-

da-serra-escura entre outros.   



É um espaço para atendimento a grupos organizados de estudantes, técnicos e demais 

interessados, com idade superior a 10 anos para atividades de educação ambiental. A 

Reserva Biológica também recebe universitários, pesquisadores e técnicos para 

desenvolvimento de pesquisa científica com fins específicos para conservação da 

biodiversidade.  

 

 

 
 

Reserva Biológica Burle Marx 

Foto: SEMA, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE II 

 

 

PLANOS DE MANEJO 

 

• O que é um Plano de Manejo? 

 

É o principal instrumento de gestão das áreas protegidas, devendo orientar o zoneamento 

das áreas e definir programas de gestão, a partir da realização de análises e diagnósticos 

dos elementos do ambiente natural, do patrimônio histórico e cultural, do ambiente 

construído, da população residente e usuária, das atividades existentes nestas áreas e seu 

potencial num processo de planejamento integrado e participativo. 

 

 

• Processo de construção dos planos de manejo das unidades de 

conservação municipais 

 

A elaboração de Planos de Manejo é orientação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação de forma a garantir o cumprimento dos objetivos destas áreas protegidas, no 

que se refere à regularização fundiária, proteção dos remanescentes florestais, 

recuperação de áreas alteradas, regulamentação do zoneamento ecológico-econômico, 

implantação de corredores ecológicos, disseminação dos conhecimentos sobre os 

ecossistemas e propiciando o contato direto das comunidades com os patrimônios naturais 

e culturais. 

 

Desde final de 2018 a Prefeitura de Guarulhos assumiu compromissos de elaboração dos 

Planos de Manejo das Unidades de Conservação Municipais, sendo APA Cabuçu-Tanque 

Grande, Parque Natural Municipal da Cultura Negra Sítio da Candinha, Estação Ecológica 

do Tanque Grande e Reserva Biológica Burle Marx. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Elaboração do Diagnóstico 

O diagnóstico ambiental de um plano de manejo pode ser compreendido como a 

caracterização da qualidade ambiental atual da área de estudo, de modo a fornecer 

conhecimento suficiente para embasar a identificação e a avaliação dos impactos nos 

meios físico, biológico e socioeconômico, e subsidiar a tomada de decisões no que se refere 

a elaboração bem como revisão de zoneamento e programas de gestão. Assim as etapas 

do fluxograma apresentados anteriormente permitem compreender de forma mais clara o 

que é necessário para se chegar ao diagnóstico a partir de estudos, sendo tais etapas:  

a) Levantamento de dados e informações dos estudos técnicos  

b) Levantamento bibliográfico temático  

c) Mapeamentos temáticos atualizados   

d) Trabalhos de campo  

 

 

A figura abaixo mostra a área de estudo deste projeto. 

 



 

 



• Visitas Técnicas 

Para complementar a formação foram realizadas 2 (duas) visitas de campo para 

reconhecimento do território no mês de abril (ver fotos nº 01 e nº 02).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•  Capacitações e Encontros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Oficinas 

 

1a Oficina de Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 


