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RESUMO
As alterações ambientais associadas à urbanização, às condições
socioeconômicas e ao quadro demográfico no Município de São Paulo, têm afetado
significativamente o meio em seus aspectos físico, biológico, socioeconômico e
cultural, resultando um cenário preocupante para a saúde ambiental das áreas de
mananciais. Essas áreas por apresentarem remanescentes de Mata Atlântica e
corpos d´água de interesse para abastecimento público são consideradas
desfavoráveis à ocupação. No entanto, o processo acelerado crescimento da
população na periferia da metrópole vem agravando a situação das áreas de
mananciais, comprometendo os recursos naturais e a qualidade de vida das
comunidades locais. Neste sentido, a presente dissertação enfocou um estudo de
caso, que teve como objetivo de analisar a relação entre meio ambiente e saúde na
área de manancial localizada na Subprefeitura de Cidade Ademar. Foram realizadas
pesquisas bibliográficas, visitas técnicas e aplicação de questionários para a
comunidade local, com a finalidade de compreender a relação entre meio ambiente
e saúde no território. Dentre os resultados, pode-se compreender que muito dos
impactos ambientais que ocorrem nas áreas de mananciais, estão associados às
formas de uso e ocupação do solo e podem comprometer a saúde da população,
uma vez que as comunidades não contam com serviços adequados de saneamento
e são carentes de equipamentos de educação, cultura, lazer e esporte. Como
produto final desta dissertação foi elaborado uma cartilha educativa sobre a relação
entre saúde e ambiente nas áreas de mananciais, que será distribuída para a
comunidade estudada.

Palavras-chave: Mananciais, meio ambiente, saúde, comunidade e educação
ambiental.

ABSTRACT
The relation between environment and health in watershed areas: a case study
in the community of Cidade Ademar Municipality, SP
Environmental changes associated with urbanization, socioeconomic conditions
and the demographic situation in São Paulo, have significantly affected the
environment in its physical, biological, socioeconomic and cultural, resulting in a
worrying scenario for the environmental health of the watershed areas. Due to of
Atlantic forest and rivers of interest for public supply, these areas are considered
unfavorable for occupation. However, the accelerated process of expulsion of the
population to the periphery of the metropolis is aggravating the situation of watershed
areas, jeopardizing the natural resources and quality of life of local communities. In
this sense, this dissertation focused on a case study, which aims to analyze the
relationship between environment and health in the area of wealth located in the
Cidade Ademar. We performed literature searches, site visiting and questionnaires to
the local community, in order to understand the relationship between environment
and health in the territory. Among the results, one can understand that much of the
environmental impacts that occur in the watershed areas are associated with forms
of soil using and occupation and can compromise the health of the population, since
the communities do not have adequate sanitation services and are lacking in
equipment, education, culture, leisure and sport. As a final product of this work will be
developed an educational booklet on the relationship between health and
environment in the watershed areas, which will be distributed to the community
studied
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1 INTRODUÇÃO

As constantes e aceleradas transformações, por que passa o planeta e a
humanidade, têm afetado significativamente o meio ambiente em seus aspectos
físico, biológico, socioeconômico e cultural.
A partir da Revolução Industrial, o homem intensificou suas ações sobre o
ambiente fazendo com que os impactos ambientais tomassem proporções
alarmantes, tanto em velocidade, quanto em dimensão (MORAES, 2007).
O padrão de desenvolvimento econômico atual e o comportamento de
consumo humano vêm favorecendo a degradação ambiental e, ao mesmo tempo,
despertando a atenção e a preocupação da sociedade, para questões relacionadas
à sustentabilidade11 e à manutenção do equilíbrio da vida na Terra.
As alterações ambientais, associadas ao quadro demográfico do mundo
contemporâneo, às condições socioeconômicas e à revolução técnico-cientificoinformacional que interligou o mundo, acabaram resultando em um cenário nunca
vivenciado pela humanidade e ao mesmo tempo preocupante, tanto pela saúde
ambiental da Terra como para a humana (MORAES, 2007).
Se por um lado essa situação, baseada principalmente no avanço
tecnológico, resultou numa verdadeira revolução nas taxas de mortalidade e na
expectativa de vida, por outro lado, criou novas condições que podem comprometer
a qualidade de vida da população e a conservação dos recursos naturais.
No Município de São Paulo a situação não é diferente. O intenso processo de
urbanização, decorrente do êxodo rural, da industrialização e do crescimento
demográfico, resultou em novas demandas por transporte, educação, saúde e
saneamento, assim como, novos espaços para construção de habitações. Segundo
Gouveia (1999), se a princípio os grandes centros urbanos eram sinônimos de
melhores condições de vida, atualmente este quadro vem se revertendo com a
degradação do ambiente.
Atualmente a desigualdade social em São Paulo é algo preocupante e pode-se
diagnosticar impactos que vão desde fome, miséria, violência e desemprego, até
1

Forma pela qual podemos continuar desenvolvendo nossos países e comunidades sem
destruir o meio ambiente e com maior justiça social. A sustentabilidade atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras
atenderem às próprias necessidades (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 1987).
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problemas de exclusão socioterritorial, ocupação irregular, poluição das águas,
poluição atmosférica, desmatamento, grande demanda de serviços públicos,
destinação inadequada de resíduos sólidos, desperdício dos recursos naturais, entre
outros.
O Município de São Paulo abriga 11.253.503 habitantes (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) distribuídos desigualmente
no território, e o atual crescimento demográfico acontece em direção às áreas mais
pobres e periféricas da cidade.
As áreas de mananciais, ao sul do Município de São Paulo, são alvo do
crescimento populacional desordenado. Essas áreas, por apresentarem solos
suscetíveis à erosão, declividades elevadas, remanescentes de Mata Atlântica e
corpos d´água de interesse para abastecimento público, são consideradas
desfavoráveis à ocupação (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE, 2004) e estão protegidas por lei.
No entanto, a elevada densidade demográfica, a desigualdade social e as
formas de uso e ocupação do solo nas áreas centrais da cidade de São Paulo,
obrigaram a população mais carente a ocupar e povoar as áreas de mananciais nas
regiões periféricas de São Paulo.
Segundo Whately et al. (2008), os impactos gerados por essa ocupação
irregular comprometem a conservação dos recursos naturais e a qualidade das
águas de abastecimento humano.
Decorrentes de questões de caráter econômico, político e social, a expansão
da mancha urbana, a carência de infraestrutura e serviços públicos, os riscos
ambientais e as formas inadequadas de uso e ocupação do solo nas áreas de
mananciais, prejudicam a saúde ambiental das comunidades locais. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (2012), saúde ambiental pode ser entendida como
as consequências na saúde da interação das pessoas com o meio ambiente,
envolvendo seus aspectos físico, biológico, socioeconômico e cultural.
Neste sentido se faz necessário uma reflexão sobre os desafios de mudar as
formas de pensar e agir em torno da questão ambiental, numa perspectiva mais
abrangente, visto que as características de saúde ambiental são fatores
determinantes para a melhoria da qualidade de vida da população e a conservação
dos recursos naturais nas áreas de mananciais.
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Desta forma, a educação ambiental surge como uma importante ferramenta
na construção de novos valores, conhecimentos e atitudes em torno da questão
ambiental e é de suma importância que a disseminação das informações sobre
saúde ambiental sejam realizadas com a finalidade de contribuir para formação de
opiniões quanto à necessidade de uma abordagem integrada entre saúde, meio
ambiente e educação.
Diante desta realidade, a presente pesquisa enfocará um estudo de caso, que
pretende analisar a relação entre meio ambiente e saúde em áreas de mananciais.
O estudo, a seguir apresentado, foi realizado na região da Subprefeitura de Cidade
Ademar, localizada nas áreas de mananciais da zona sul do Município de São
Paulo. O produto final desta dissertação é a elaboração de uma cartilha educativa,
que será distribuída para a comunidade estudada, de maneira a contribuir para um
melhor entendimento acerca das relações entre meio ambiente e saúde nas áreas
de mananciais.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo foram subdivididos em geral e específicos.

2.1 Geral

O objetivo geral da pesquisa é a elaboração de uma cartilha educativa sobre
a importância das áreas de mananciais e a relação existente entre o meio ambiente
e a saúde no território, por meio do estudo de caso realizado na comunidade da
Subprefeitura de Cidade Ademar, zona sul do Município de São Paulo.

2.2 Específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são:

a.

realizar o diagnóstico ambiental da área de manancial localizada na
Subprefeitura de Cidade Ademar, zona sul do Município de São Paulo;

b.

despertar a atenção da comunidade da área da Subprefeitura de Cidade
Ademar sobre a saúde ambiental em área de mananciais;

c.

contribuir para a formação de opiniões quanto à necessidade da
abordagem integrada entre meio ambiente e saúde.
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização desta pesquisa foram utilizados os métodos científicos
indutivo e dedutivo. Inicialmente foi adotado o método indutivo, pelo fato de que este
estudo partiu de dados particulares para a obtenção de conclusões gerais, de
caráter universal. Posteriormente, utilizou-se o método dedutivo, pois partiu de
dados gerais para o particular, com enfoque no estudo de caso, ora proposto.
Os procedimentos metodológicos que foram adotados para a realização da
pesquisa foram:

a. realização de pesquisas bibliográficas e documentais produzidas por
órgãos públicos, dissertações de mestrado, teses, periódicos e artigos
científicos, referentes à caracterização das áreas de mananciais, com
enfoque para a área de Cidade Ademar, SP;

b. visitas técnicas para observação e registro fotográfico da área de estudo;

c. elaboração e aplicação de questionário sobre saúde e meio ambiente,
para moradores da comunidade de Cidade Ademar, SP;

d. sistematização e análise dos dados obtidos na literatura e em campo
sobre a saúde ambiental da área de Cidade Ademar;

e. implementação da cartilha educativa na comunidade da Subprefeitura de
Cidade Ademar.

18

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Para a elaboração deste estudo, foram adotadas as concepções teóricas
acerca dos seguintes conceitos: meio ambiente, saúde, saúde ambiental,
saneamento e mananciais, conforme consta no texto a seguir.

4.1 Meio ambiente

A concepção de meio ambiente adotada na presente dissertação abrange
uma perspectiva integradora, envolvendo os meios físico, biológico, socioeconômico
e cultural, como pode ser observado nas citações que se seguem.
Segundo Bruzos et al. ( 2011), o homem é parte integrante do meio ambiente,
assim como o ar, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna e suas inter-relações.
De acordo com a legislação brasileira, a Política Nacional do Meio Ambiente,
instituída pela Lei no 6.938 de 1981, define meio ambiente como o conjunto de
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (BRASIL, 1981).
Sintetizando esta concepção, surge uma definição semelhante na qual o meio
ambiente consiste em determinado espaço em que ocorre a interação dos
componentes bióticos (fauna e flora), abióticos (água, rocha e ar) e biótico-abiótico
(solo), por meio de trocas de energia e matérias (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1989).
Desta forma, a abordagem de meio ambiente deve ter uma perspectiva
integradora, mesmo quando for iniciada sob ótica setorizada dos meios físicos,
biológicos ou socioeconômicos e culturais. A interação entre os meios define o meio
ambiente. A figura 1 a seguir esquematiza o relacionamento entre os diferentes
meios que compõem o ambiente.
É sob esta concepção que o estudo foi desenvolvido.
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Figura 1 – Concepção adotada sobre meio ambiente
Fonte: Fornasari Filho et al. (1992)
Legenda: O meio físico condiciona, primeiramente, as características dos meios biótico e
antrópico (1). Os meios biótico e antrópico, por realimentação (2) e (3),
completam a interação com o meio físico. Os fluxos (4) e (5) decorrem da
interação entre os meios biológico, socioeconômico e cultural

4.2 Saúde

Segundo Scliar (2007), o conceito de saúde reflete a conjuntura social,
econômica, política e cultural de uma pessoa, e depende da época, do lugar, da
classe social, dos valores individuais e concepções científicas, religiosas, filosóficas
de cada um.
Conforme Merino e Marcon (2007), as concepções de saúde entre os
indivíduos são determinadas de acordo com o meio em que estão inseridos, sendo
influenciadas pela sociedade, comunidade, família, além do conhecimento da ciência
e tecnologia, as quais cada indivíduo tem acesso.
O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro define saúde como o resultado de
vários fatores determinantes e condicionantes, como alimentação, moradia,
saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer,
acesso a bens e serviços essenciais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Desta forma, a concepção teórica utilizada na presente dissertação é a
mesma que a adotada pela Organização Mundial de Saúde (2012), definindo saúde
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como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e
não apenas a ausência de doença ou enfermidade.

4.3 Saúde ambiental

Segundo o Ministério da Saúde (2009), o campo da saúde ambiental
compreende uma área da saúde pública que está relacionada às interações entre a
saúde humana e os fatores do meio ambiente que a determinam, condicionam e
influenciam.
Gouveia (1999) destaca que a saúde ambiental pode ser entendida como
consequências na saúde da interação das pessoas com o meio ambiente. Assim
como Corvalán (2004) ressalta que a saúde humana e as enfermidades são
determinadas por fatores ambientais.
Calijuri et al. (2009) aborda que a saúde ambiental é resultante da
multidisciplinaridade de fatores de ordem política, econômica, social, cultural,
psicológica, genética, biológica, física e química. De acordo com Gouveia (1999), os
agravos à saúde decorrentes de fatores físicos, químicos e biológicos, estão
diretamente relacionados à poluição. Gouveia (1999) atribui caráter ecológico ao
processo saúde-doença. Desta forma, a conservação e a proteção do meio
ambiente assumem papel decisório nas medidas relativas à promoção da saúde nas
populações, visando à melhoria da qualidade de vida do ser humano.

4.4 Saneamento

Saneamento básico, conforme concepção definida por Oliveira (1975), é o
controle de todos os fatores do meio físico, que exercem ou podem exercer efeito
deletério sobre o bem estar físico, mental ou social do ser humano.
Para o Ministério da Saúde (2009) o conceito de saneamento é mais
complexo e pode ser definido como um conjunto de ações que objetiva alcançar
níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo: o abastecimento de
água, a coleta, o tratamento e a disposição de esgotos e resíduos sólidos e gasosos,
serviços de limpeza urbana, o manejo de águas pluviais (drenagem urbana) e o
controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças.
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Em 2007, o conceito de saneamento foi regulamentado e legitimado por meio
da Lei Federal no 11.445, que considera saneamento básico como o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações operacionais relacionados ao abastecimento
de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007).
Em consonância à lei, o Ministério da Saúde (2009) ressalta que o
saneamento básico objetiva a melhoria da qualidade de vida da população, por meio
da implantação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
melhorias sanitárias domiciliares e destinação adequada de resíduos sólidos.
Pode-se observar que as concepções apresentadas são semelhantes. Nozaki
(2007) e Prado (2010) afirmam que os serviços de saneamento, de uma forma geral,
incluem atividades de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, lixo,
drenagem e educação ambiental.
Desta forma, a concepção de saneamento adotado na presente dissertação
envolve todas as atividades relacionadas ao esgotamento sanitário, manejo de
resíduos sólidos, drenagem urbana, controle de vetores de importância sanitária e
abastecimento de água.

4.5 Mananciais

Segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004),
mananciais são áreas onde se localizam reservas hídricas como represas, riachos,
córregos, rios ou nascentes que servem para abastecer a população.
Whately et al. (2008) define mananciais como fontes superficiais ou
subterrâneas de água utilizadas para o abastecimento humano e suas áreas
compreendem as porções do território percorridas e drenadas pelos cursos d´água,
desde as nascentes até os rios e represas.
A concepção teórica de manancial adotada no presente estudo vai ao
encontro da legislação do Estado de São Paulo, considerando mananciais as águas
interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou
potencialmente utilizáveis para abastecimento público (SÃO PAULO, 1997).
As áreas de proteção dos mananciais, inicialmente foram delimitadas e
legitimadas em 1975 e 1976, por meio das leis estaduais no 898 e no 1.172,
respectivamente. Ambas as leis disciplinam o uso do solo para proteção dos
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mananciais, cursos e reservatórios de água de interesse da Região Metropolitana de
São Paulo (SÃO PAULO, 1975), e define essas áreas como as regiões contidas
entre os divisores de água do escoamento superficial contribuinte dos mananciais,
cursos e reservatórios de água (SÃO PAULO, 1976).
As concepções ora apresentadas embasam todas as diretrizes adotadas no
presente estudo.
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5 RELAÇÃO ENTRE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

De acordo com Gouveia (1999), saúde e meio ambiente sempre estiveram
intimamente relacionados. Ao longo da história humana, pode-se verificar que os
maiores problemas de saúde pública sempre se relacionaram ao controle de
doenças transmissíveis, degradação do ambiente e a falta de saneamento básico.
No entanto, a ampliação da compreensão sobre os problemas ambientais,
entendidos não apenas com relação aos aspectos de saneamento e controle de
vetores, vem se ampliando para as questões políticas e sociais. Este aumento de
percepção pode ser atribuído às questões que passaram a ser colocadas pelo
movimento ambientalista, que, definido como tal, tem sua existência identificada
desde os anos 1960, passando a ganhar maior força nos anos 1980 e 1990
(BELFORT, 2010).
Segundo Petersen e Lupton (1996), as ameaças e os perigos ambientais para
a saúde pública, provocadas principalmente pela poluição química e radioativa, são
compreendidas como de maior escala, tendo se multiplicado e estendido no espaço,
indo além dos ambientes locais da casa, da empresa, da cidade e no tempo, com o
alcance dos efeitos futuros sobre a saúde e a vida no planeta.
A partir do final do século XX, a preocupação com as questões ambientais
tornou-se proeminente em muitos países e resultou em duas grandes conferências
mundiais sobre o tema, organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), a
de Estocolmo em 1972 e a ECO 92 realizado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro
(BELFORT, 2010).
Em paralelo, emerge uma nova saúde pública, que tem como estratégia
mudar o foco das práticas centradas principalmente nos espaços biomédicos da
atenção, para uma compreensão preventiva do estado de saúde (PETERSEN;
LUPTON, 1996).
Gouveia (1999) e Belfort (2010) contextualizam a interface entre a questão
ambiental e a saúde no país, considerando que, somente a partir da década de
1980, começaram a surgir condições jurídicas e institucionais para ações de controle
do meio ambiente. Como por exemplo, a lei que estabeleceu a Política Nacional de
Meio Ambiente.
Identificam-se, ainda, novos avanços no artigo 228 do capitulo VI (Do Meio
Ambiente) da Constituição Brasileira de 1988, determinando:
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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 o dever de defendê-lo e à coletividade
de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988,
Art. 225.)

Além disso, nos anos 90, com a Conferência da ECO 92 e a realização da
Agenda 21, que foi elaborada contendo um capitulo inteiro relacionado à saúde,
começou-se a verificar a forte incorporação do tema meio ambiente à saúde pública
(BELFORT, 2010).
Os constantes avanços nos estudos relacionados à saúde, no Brasil e no
mundo, apontam para a relação determinante das questões ambientais com a saúde
pública e, atualmente, a relação entre o ambiente e a saúde de uma população
define um campo de conhecimento referido como “Saúde Ambiental” (TAMBELLINI;
CÂMARA, 1998).
Para o Ministério da Saúde (2007), a saúde ambiental compreende a área da
saúde pública afeita ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas
e suas correspondentes intervenções relacionadas à interação entre a saúde
humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determinam,
condicionam e influenciam.
Segundo Tambellini e Câmara (1998), esta relação incorpora todos os
elementos e fatores que potencialmente afetam a saúde, incluindo, entre outros,
desde a exposição a fatores específicos como substâncias químicas, elementos
biológicos ou situações que interferem no estado psíquico do indivíduo, até aqueles
relacionados com aspectos negativos do desenvolvimento social e econômico dos
países.

5.1 Problemas relacionados à saúde e o meio ambiente

Prado (2010) ressalta que dentre os fatores que contribuem para a promoção
da saúde e prevenção de doenças, encontram-se as características existentes no
ambiente físico, representadas pela tríade básica da vida: solo, ar e água. Segundo
o autor, a saúde humana, de uma forma geral, tem sido muito comprometida pela
falta de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos.
Estudos apresentados por Biancarelli (2008) estimam que, anualmente, no
mundo, 23% de todas as mortes por doenças são provocadas por problemas ligados

25

ao meio ambiente, e os países em desenvolvimento pagam um preço maior pela
degradação ambiental.
Nos centros urbanos, a deficiência de saneamento básico constitui fator
preponderante para a transmissão de doenças. Segundo Almeida et al. (1994), a
leptospirose se destaca em áreas carentes, que não contam com os serviços
adequados de saneamento.
As águas superficiais contaminadas com Leptospira interrogans, eliminadas
pela urina de ratos infectados, são a principal via de transmissão da enfermidade.
Portanto, os grupos socioeconômicos menos privilegiados, com dificuldade de
acesso à educação e saúde, habitando moradias precárias, em regiões periféricas
às margens de córregos ou esgotos a céu aberto, expostos com frequência a
enchentes, são os que apresentam maior risco de contrair a infecção (ALMEIDA, et
al., 1994).
Em outro estudo, Castillo-Salgado (1992) ressalta que o avanço da malária,
nas ultimas décadas, por exemplo, está relacionado a vários fatores, dentre os quais
se destacam o aumento da pobreza, a degradação e o desequilíbrio de ambientes
naturais, criando áreas insalubres e adequadas para proliferação de insetos vetores
e a transmissão da doença.
Pereira (1996), em seu estudo sobre a dengue no interior do Estado de São
Paulo, destacou que os impactos ambientais podem favorecer a expansão dos
vetores de transmissão e, consequentemente, das doenças. De acordo com a
autora, a organização da sociedade moderna é responsável por alterações no
ambiente de forma a propiciar, constantemente no meio urbano, novos habitats que
constituem fator preponderante à expansão do Aedes aegypti.
Na tese de doutorado de Moraes (2007), sobre as alterações ambientais em
áreas tropicais, o autor destaca a relação entre a devastação das florestas tropicais
e a perda da biodiversidade, com as condições socioeconômicas dos países e a
ocorrência de doenças infecciosas na população. No período entre 1981 e 2005,
Moraes (2007) identificou a ocorrência de muitas áreas devastadas e 270 mil casos
de dengue hemorrágica no mundo, sendo 49% nas Américas e 51% na Ásia.
Vieira, Costa e Barreto (2006) ressaltam o consumo de água contaminada, à
falta de acesso ao saneamento e as condições de higiene inadequadas como
responsáveis pelos problemas mais graves de saúde. Em sua obra, são
apresentados alguns números alarmantes:

26






mais de 10 milhões de pessoas morrem a cada ano, em
decorrência de doenças relacionadas à ingestão de água
contaminada e à falta de saneamento, sendo a maioria crianças
abaixo de cinco anos de idade;
a diarréia mata 4 milhões de crianças por ano no mundo;
de 2001 até julho de 2003, foram relatadas e identificadas no
Brasil, cerca de 780 mil internações devido a várias doenças
causadas pela água. (VIEIRA; COSTA; BARRETO, 2006, p.2426)

No Brasil, os principais causas de óbitos são decorrentes de doenças
cardiovasculares, doenças infecto-parasitárias e por causas externas, como
acidentes e violência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).
Segundo o Ministério da Saúde (2007), os fatores econômicos e sociais são
importantes determinantes da saúde devido à sua influência direta no meio
ambiente. Condição ambiental precária é fator contribuinte principal para a queda do
estado geral da saúde e baixa qualidade de vida.
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6 ÁREAS DE MANANCIAIS

Suprimentos adequados de água doce são essenciais para a espécie
humana, para a manutenção de inúmeras atividades econômicas e para a
sustentabilidade dos ciclos e da biodiversidade. O uso de recursos naturais, como a
água, implica em estratégias de adequação e otimização dos usos múltiplos e dos
ciclos naturais que definem esta disponibilidade e garantem a qualidade da água na
terra (JORGENSEN et al., 2005).
Segundo Chapman (1992), a qualidade da água está relacionada a um
conjunto de concentrações, especiações e partições físicas de substâncias
orgânicas e inorgânicas e a composição, diversidade e estado da biota encontrada
em um determinado ecossistema aquático. Esta qualidade apresenta variações
temporais e espaciais devido a fatores externos e internos ao ecossistema aquático.
A qualidade das águas superficiais é influenciada por diversos fatores, entre
eles, erosão, substâncias orgânicas dissolvidas, metais pesados, poluentes
orgânicos persistentes (hormônios e antibióticos, por exemplo), contribuição de
poluentes do ar, material particulado em suspensão e a presença de algas tóxicas
(TUNDISI, 2008).
Na década de 70, com o comprometimento de boa parte da disponibilidade
hídrica no Município de São Paulo, as novas demandas por água para
abastecimento público, exigiram a importação de águas da bacia do Rio Piracicaba
para São Paulo e criou-se a necessidade de um ordenamento urbano em direção
aos mananciais do município (WHATELY; SANTORO; TAGNIN, 2008).
Foram então criadas a Lei Estadual no 898 de 18 de dezembro de 1975, que
regulamenta a proteção dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo
(SÃO PAULO, 1975), e a Lei Estadual no 1172 de novembro de 1976 que delimita
suas áreas (SÃO PAULO, 1976). De acordo com Whately et al. (2008) as fontes
superficiais ou subterrâneas de água utilizadas para abastecimento humano são
denominadas mananciais, e suas áreas compreendem as porções do território
percorridas e drenadas pelos cursos d´água, desde as nascentes até os rios e
represas.
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As áreas de mananciais compreendem total ou parcialmente 21 dos 39
municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo, o que corresponde
a 51% de seu território (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE,
2004), conforme ilustrada na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Ilustração sem escala cartográfica e sem coordenadas geográficas das Áreas de
Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2012)

Segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004), no
Município de São Paulo a maior concentração de áreas de mananciais está inserida
na porção sul da cidade, o que corresponde a quase um terço do total da área do
município, conforme ilustrado na Figura 3.
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Figura 3 - Localização das Áreas de Proteção dos Mananciais no Município de
São Paulo
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2002)

As áreas de proteção dos mananciais da zona sul do Município de São Paulo
compreendem as Subprefeituras de Cidade Ademar, Capela do Socorro, M’ Boi
Mirim e Parelheiros. São representadas pelos reservatórios Guarapiranga e Billings
e atualmente apresentam uma multiplicidade nas formas de ocupação do espaço,
com usos econômicos, agrícolas, culturais, habitacionais e religiosos, conforme
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apresentado na Figura 4 (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE, 2004).

Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo no Município de São Paulo
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004)

De acordo com Whately et al. (2008), é possível verificar que parcela
significativa da área de manancial inserida no Município de São Paulo encontra-se
conservada com remanescentes de Mata Atlântica, e apesar do uso urbano não ser
predominante, este é um dos usos que mais cresce em extensão territorial.
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Na década de 90, processo acelerado de crescimento da população para a
periferia da metrópole agravou a situação dos mananciais, comprometendo a saúde
da população, a conservação dos recursos naturais e principalmente a qualidade da
água utilizada para abastecimento público.
Segundo Whately et al. (2008), o processo de expansão urbana nas áreas de
mananciais deu-se primeiramente entre as represas e acabou por desenhar um
padrão de ocupação precária, irregular e carente de serviços e equipamentos
públicos.
Com o objetivo de modificar esta realidade, em 1997, foi criada a Lei Estadual
no 9.866, que dispõe sobre diretrizes e normas para proteção e recuperação dos
mananciais de interesse regional (SÃO PAULO, 1997). A recuperação das áreas de
mananciais localizadas ao sul do município eram alvos desta política, mas devido ao
crescimento desordenado da cidade de São Paulo, falta de fiscalização e
efetividades de políticas públicas, esta recuperação nunca ocorreu.
Segundo dados publicados pela Secretaria Municipal do Verde e Meio
Ambiente (2004), apesar da existência destas leis, o desenvolvimento urbano no
Município de São Paulo teve como consequência a expansão da ocupação urbana
para áreas de proteção dos mananciais, comprometendo a qualidade de suas
águas.
O adensamento populacional em áreas de mananciais acarreta não somente
a poluição das águas, mas também aumenta a taxa de erosão do solo, provocada
principalmente pela redução da cobertura vegetal, o que pode causar assoreamento
dos mananciais, comprometendo, desta forma, o meio ambiente como um todo
(SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 2004).
De acordo com Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004), cerca
de 21% da população que habitava as áreas de proteção dos mananciais nas bacias
dos reservatórios Billings e Guarapiranga viviam em condições precárias de
habitação.
Essa ocupação desordenada perpetua-se até os dias de hoje e é responsável
por boa parte dos impactos ambientais nas áreas de mananciais, uma vez que as
comunidades locais apresentam alta vulnerabilidade, desigualdade social e não
contam com sistemas adequados de coleta de lixo, tratamento de esgoto,
equipamentos de educação e áreas de esporte e lazer (WHATELY et al., 2008).
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7 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: SUBPREFEITURA DE CIDADE
ADEMAR
Neste item são apresentadas características gerais do Município de São
Paulo e aspectos ambientais relevantes da área de manancial inserida na área de
abrangência da Subprefeitura de Cidade Ademar, zona sul do Município de São
Paulo, SP.
O levantamento bibliográfico a seguir apresentado, tem como finalidade
sistematizar dados produzidos por órgãos públicos, tais como: Prefeitura do
Município de São Paulo (2011a; 2011b; 2012a; 2012b); Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente (2002; 2004; 2008); Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2010); Secretaria Municipal de Planejamento (2008); Secretaria
Municipal de Educação (2012); E utiliza embasamentos teóricos presentes em
artigos e trabalhos científicos produzidos por: Alvim (2006); Aragaki (1997);
Capobianco e Whately (2002); Chapman (1992); Costa (2010); Freitas (2007); MeloThery (2011); Noronha (2008); Rodrigues (2008); Silva e Porto (2003); Tundisi
(2008); Whately et al. (2008), entre outros.
Neste sentido, na caracterização a seguir são apresentados os primeiros
resultados obtidos por meio de revisão bibliográfica referente ao diagnóstico
ambiental da área de Cidade Ademar.

7.1 O Município de São Paulo e as Subprefeituras

Fundada em 1554, a cidade de São Paulo é hoje uma das principais cidades
do Brasil e da América do Sul; constitui a capital do Estado de São Paulo e atua
como núcleo central da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
A RMSP, situada no sudeste do Brasil, engloba 39 municípios e em 2011
apresentava, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(2010), 19.822.572 habitantes. Constitui por isso o quarto maior aglomerado urbano
do mundo, ultrapassado apenas pelas regiões metropolitanas de Tóquio, Cidade do
México e Nova York (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE,
2008). Além do mais se caracteriza como principal pólo industrial do país,
participando com 63% do Produto Interno Bruno (PIB) nacional (SECRETARIA
MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 2008).
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O Município de São Paulo, localizado originalmente no bioma Mata Atlântica e
inserido nas bacias hidrográficas do Alto Tietê e Baixada Santista, é a cidade mais
populosa do Brasil e atua como principal centro financeiro, corporativo e mercantil da
América Latina (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 2008).
A cidade de São Paulo, devido ao seu tamanho e complexidade,
administrativamente está dividida em trinta e uma Subprefeituras (Figura 5), a saber:
Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde, Cidade
Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do ó/Brasilândia,
Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa,
M´Boi Mirim, Mooca, Parelheiros, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba/Jaraguá,
Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel Paulista, Sé, Vila Mariana,
Vila Maria/Vila Guilherme e Vila Prudente (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO
PAULO, 2011b).
A autoridade máxima do poder executivo em cada uma delas é exercida por
um subprefeito indicado diretamente pelo prefeito do Município de São Paulo. Cada
Subprefeitura é responsável por um setor da cidade, ou seja, é responsável por
manter a organização e melhorar a qualidade de vida e infraestrutura de uma
determinada área.
De acordo com dados da Prefeitura do Município de São Paulo (2011b), as
Subprefeituras têm o papel vital no gerenciamento de cada região, tendo o papel de
receber pedidos e reclamações da população, solucionar os problemas apontados,
preocupar-se com a educação, saúde, cultura e cuidar da manutenção do sistema
viário, da rede de drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica.
Ainda, segundo a Prefeitura do Município de São Paulo (2011b), cada Subprefeitura
pode estar subdividida em Distritos.
O Distrito representa a expressão territorial da menor unidade administrativa
municipal (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 2004) e é
utilizado principalmente em áreas com elevada densidade demográfica. O município
de São Paulo apresenta um total de 96 Distritos, distribuídos desigualmente nas 31
Subprefeituras municipais (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO
AMBIENTE, 2008).
Abrangendo os distritos de Cidade Ademar e Pedreira, a área estudada na
presente dissertação, esta dentro dos limites administrativos da Subprefeitura de
Cidade Ademar.
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7.2 Localização da área de estudo

A Subprefeitura de Cidade Ademar está localizada na zona sul do Município
de São Paulo, SP, e ocupa uma área de 30,60km² (PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO, 2011b), conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Divisão do Município de São Paulo por Subprefeituras e localização da área
de estudo
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004)

A área localizada na Subprefeitura de Cidade Ademar é densamente
povoada, e apresenta uma população atual de 410.998 habitantes (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), distribuídos nos Distritos de
Pedreira e Cidade Ademar, (Figura 6).

35

A

B

Figura 6 – Localização da área de abrangência da Subprefeitura de Cidade Ademar,
envolvendo os Distritos de Cidade Ademar (A) e Pedreira (B) (sem escala
cartográfica)
Fonte: Google Maps (2012)

Conhecida popularmente como “Região de Pedreira”, a Subprefeitura de
Cidade Ademar encontra-se inserida nas áreas de proteção dos mananciais do
Município de São Paulo e está localizada às margens da bacia hidrográfica Billings
(WHATELY et al., 2008).
Limita-se ao norte com a Subprefeitura do Jabaquara, ao leste com a
Subprefeitura de Santo Amaro e ao sul com a Subprefeitura de Capela do Socorro, e
é cortada por 7 grandes corredores, materializados em avenidas, a saber: Av.
Cupecê, Av. Washington Luís, Av. Yervant Kissajikian, Av. Nossa Senhora do
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Sabará, Av. Nações Unidas trecho, cruzamento Av. Interlagos até cruzamento com
Av. Washington Luís, Estrada do Alvarenga e Av. Alda que faz divisa com o
município de Diadema (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2011b).

7.3 Histórico da área de estudo

De acordo com os dados da Prefeitura do Município de São Paulo (2011b), a
área localizada na Subprefeitura de Cidade Ademar tem uma origem basicamente
como uma região dormitório, devido à explosão industrial de 1960. Seus bairros e
vilas surgiram devido ao grande impulso de processo de urbanização e crescimento
demográfico da cidade de São Paulo.
Com a decadência dos grandes fazendeiros, surgiram os loteamentos que
intensificaram ainda mais a ocupação na zona sul do Município. Estes loteamentos
eram vendidos aos operários migrantes, que vinham de diversas partes do Brasil,
em busca de uma vida melhor e uma oportunidade de trabalho na capital do Estado
de São Paulo (PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 2011b).
Na década de 1970, intensifica-se ainda mais a expansão da mancha urbana
em direção à periferia e, as áreas localizadas nas Subprefeituras de Cidade Ademar,
M´Boi Mirim e Capela do Socorro, ao sul do Município, eram alvo dos novos
moradores. Essas áreas, por apresentarem solos suscetíveis à erosão, declividades
elevadas, remanescentes de Mata Atlântica e mananciais de abastecimento público,
eram em sua grande maioria, consideradas desfavoráveis à ocupação. As áreas não
atendiam as necessidades da população em relação à energia, água, saneamento,
educação, saúde, transportes e comunicações (SECRETARIA MUNICIPAL DO
VERDE E MEIO AMBIENTE, 2004).
Até 1996, os Distritos de Cidade Ademar e Pedreira pertenciam à
Subprefeitura de Santo Amaro e, só em 1997 Cidade Ademar e Pedreira passam a
ter sua própria administração e autonomia no gerenciamento dos recursos públicos,
por meio da criação da Subprefeitura de Cidade Ademar (PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 2011b).
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7.4 Densidade demográfica na área da Subprefeitura de Cidade Ademar

O processo de expansão urbana no Município de São Paulo, principalmente
nos últimos 50 anos, deu-se de modo indiferente às limitações e potencialidades de
seu sítio natural. Com área de 1523 Km2, atualmente o Município apresenta 870 Km2
de área urbanizada, onde vivem cerca de 65% da população (SECRETARIA
MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 2002). Estimada em 11 milhões de
habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), a
Figura 7 ilustra que os moradores da cidade de São Paulo encontram-se distribuídos
desigualmente nos 96 distritos administrativos.

Figura 7 - Densidade demográfica dos Distritos no Município de São Paulo, com
destaque para a área de estudo
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004)
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Conforme pode ser observado na Figura 7, os Distritos com as maiores
densidades demográficas, superior a 150 hab/km2, ocorre em 39% das
Subprefeituras municipais. Entre as Subprefeituras, encontram-se: Cidade Ademar e
Campo Limpo, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Jabaquara, Lapa, Penha, São
Miguel, Sé,Vila Maria/ Vila Guilherme e Vila Prudente/ Sapopemba.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010),
a Subprefeitura de Cidade Ademar apresenta atualmente densidade demográfica de
14.386,79 Hab/Km2, a oitava maior do Município (ANEXO A).
Com uma população atual de 410.998 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), Cidade Ademar apresentou crescimento
demográfico acentuado ao longo dos últimos anos (Figura 8) e, segundo dados
apresentados pelo observatório da Rede Nossa São Paulo (2012), 40% da
população residente em Cidade Ademar é composta por indivíduos de idade entre
30 e 59 anos, 19% da população é representada por jovens entre 20 e 29 anos, 17%
da população é representada por adolescentes entre 10 e 19 anos,15% da
população é representada por crianças de 0 a 9 anos e 9% da população é
representada por idosos com 60 anos ou mais.

Figura 8 – Crescimento populacional da comunidade da Subprefeitura de
Cidade Ademar no período entre 1996 e 2010
Fonte: Elaborado pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (2010)
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Segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004), o retrato
atual da ocupação territorial em São Paulo resultou de um período de crescimento
populacional vertiginoso, associado a precariedade das moradias, o agravamento da
pobreza, e o avanço da ocupação do solo, com a expansão da área urbanizada
rumo às regiões periféricas e aos mananciais.
De acordo com a Prefeitura da Cidade de São Paulo (2011b), a área da
Subprefeitura de Cidade Ademar, apresenta-se hoje densamente ocupada e não
tem mais condições de expansão, pois são poucas as áreas disponíveis para
moradia ou local para o desenvolvimento de algum projeto habitacional. Grande
parte das moradias encontra-se localizadas em áreas de risco e no entorno da
represa Billings, como pode ser observado nas figuras 9 e 10 mostradas a seguir.

Figura 9 – Imagem aérea da área de Cidade Ademar, com destaque para
a ocupação desordenada e em áreas de risco
Fonte: Acervo da Organização Social Santa Catarina (2011)
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Figura 10 – Imagem aérea da área de Cidade Ademar, com destaque para
a ocupação no entorno da represa Billings
Fonte: Acervo da Organização Social Santa Catarina (2011)

7.5 Cobertura vegetal na área da Subprefeitura de Cidade Ademar

A cobertura vegetal nativa é a grande responsável pela conservação
da biodiversidade, equilíbrio e manutenção da vida na terra. A Mata
Atlântica é uma das florestas mais ameaçadas do planeta e a sua
história de devastação foi iniciada ainda no período da colonização
do Brasil. Facilitada pela proximidade à costa, a Mata Atlântica foi
marcada por uma forte pressão de exploração e ocupação do
território, o que favoreceu à expansão das cidades (SECRETARIA
MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 2004, p.88).

O Município de São Paulo, originalmente coberto por florestas, várzeas e
campos, também foi vitima desta exploração e atualmente abriga apenas
remanescentes da Mata Atlântica já bastante fragmentados. De acordo com
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2002), São Paulo apresenta uma
vegetação secundária, de formações de floresta ombrófila densa, florestas ripárias,
campos naturais e formações de várzea.
Segundo um estudo apresentado pela Secretaria Municipal do Verde e Meio
Ambiente (2004), do total da área do Município de São Paulo, cerca de 20% (30.588
ha) correspondem à vegetação nativa de porte arbóreo.
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Esses remanescentes,

apesar

de bastante

reduzidos e

distribuídos

desigualmente pelo território do Município (Figura 11), têm importância vital para a
conservação da biodiversidade e contribuem para a proteção de importantes áreas
de mananciais.
Costa (2010) ressalta que a presença de áreas verdes traz inúmeras
melhorias para as cidades, pois os elementos vegetativos urbanos contribuem para
a diminuição dos fenômenos conhecidos como ilhas de calor, amenização de
inundações e de problemas respiratórios na população, além de exercerem funções
estéticas, de lazer e educacional.
Os maiores fragmentos da vegetação do Município localizam-se nas
Subprefeituras de Parelheiros, Tremembé e Capela do Socorro, conforme pode ser
observado na Figura 11 a seguir.

Figura 11 – Distribuição da área de vegetação nativa nos Distritos do Município de São
Paulo, com destaque para a área de estudo
Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004)
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Conforme pode ser observado, a região localizada na Subprefeitura de
Cidade Ademar, embora esteja inserida nas áreas de proteção dos mananciais e
apresente rica rede de recursos hídricos, não possui valores significativos de
vegetação.
A vegetação localizada às margens de rios e córregos é popularmente
conhecida como mata ciliar e exerce uma função de barreira, protegendo os corpos
d´água, o solo e a biodiversidade local. Com a ausência da mata ciliar, diminui a
infiltração da água da chuva na terra e aumenta a quantidade de sedimentos que
são carregados diretamente para os corpos d´água.
Na região de Cidade Ademar, esta situação é agravada devido ao fato da
área estar localizada às margens da represa Billings. Os impactos decorrentes da
redução e ausência das áreas verdes afetam diretamente a quantidade e qualidade
dos mananciais de interesse público, e podem causar: erosões no solo, poluição dos
córregos, assoreamento de rios e comprometendo a qualidade de vida da população
residente.
Os Distritos de Pedreira e Cidade Ademar possuem apenas 81,7 hectares da
vegetação nativa do Município, e de acordo com Secretaria Municipal do Verde e
Meio Ambiente (2004) a região está entre as 15 Subprefeituras com menores
percentuais de fragmentos de Mata Atlântica.
Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento (2008), ao longo do
processo de ocupação e urbanização do território paulistano, a redução da cobertura
vegetal vem afetando diretamente a qualidade urbano-ambiental da metrópole e
provocando alterações significativas na paisagem e na perda da biodiversidade.
Além disso, os Distritos de Cidade Ademar e Pedreira não possuem nenhuma
Unidade de Conservação e é uma das poucas áreas do Município que não dispõe
de nenhum Parque Público.
A Figura 12 apresenta a localização dos Parques em funcionamento do
Município de São Paulo e observa-se ausência de parques públicos na área
estudada.
Dos 60 parques em funcionamento do Município de São Paulo, o Parque
Nabuco é o mais próximo de Cidade Ademar e pertence à Subprefeitura do
Jabaquara. Mesmo distante da grande maioria dos moradores da área de estudo, o
Parque é a única área próxima da região que tem a finalidade de conservar a
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vegetação existente e até mesmo criar um espaço público de lazer para os
moradores do entorno (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2012a).

Figura 12 – Ilustração sem escala cartográfica e sem coordenadas geográficas
dos parques públicos e áreas de proteção ambiental localizadas no
Município de São Paulo, com destaque para a Subprefeitura de
Cidade Ademar
Fonte: Mello-Thery (2011)

A Subprefeitura de Cidade Ademar, de acordo com dados da Prefeitura da
Cidade de São Paulo (2012a), será contemplada até o final de 2013 com a
implantação e funcionamento do Parque Sete Campos. Este Parque pertence ao
Programa 100 Parques da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, que
desde 2008 diagnostica e delimita áreas para serem transformadas em parques nas
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diversas regiões da cidade de São Paulo. Conforme ilustra a Figura 13, a região de
Pedreira já abriga a área destinada à implantação do Parque, às margens da
represa Billings.

Figura 13 – Área destinada à implantação do Parque Sete Campos no entorno da
Represa Billings no Distrito de Pedreira
Fonte: Acervo da Organização Social Santa Catarina (2011)

Aragaki (1997) mostra que o avanço sobre a cobertura vegetal tem provocado
profundas modificações na paisagem natural paulistana, anteriormente ocupada por
áreas contínuas de florestas, além de campos e várzeas. A perda em área e
fragmentação de ecossistemas reduz os habitats disponíveis e provoca o
isolamento, com consequências deletérias para a biota (LOVEJOY et al., 1986 apud
ARAGAKI, 1997). A fragmentação e isolamento de florestas tende a reduzir a
riqueza de espécies ao longo do tempo, levando a uma perda local de espécies,
com impactos quase sempre irreversíveis sobre a biodiversidade (TURNER, 1996
apud ARAGAKI, 1997).
A redução da cobertura vegetal tende a acelerar processos erosivos,
provocando assim, o assoreamento de cursos d’água, contribuindo para a
ocorrência de inundações e a ocorrência de escorregamentos em terrenos com
declividade acentuada (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE,
2002). Além disso, a cobertura vegetal exerce diversas outras funções ambientais,
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tais como: contribui para a conservação da camada fértil do solo, ameniza
problemas de poluição atmosférica, hídrica, sonora e visual, interfere positivamente
no clima e microclima e é um importante componente da paisagem.
Da mesma forma que a cobertura vegetal, a fauna silvestre nativa do
Município também teve sua população reduzida, tanto pela própria remoção da
cobertura vegetal como por ameaças antrópicas, tais como caça e acidentes
diversos. (SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 2004).
Neste contexto, a implantação e o funcionamento do Parque Sete Campos
torna-se imprescindível para a manutenção do ecossistema, fauna e flora da região
de Cidade Ademar. Assim como, se faz necessário a recuperação e reflorestamento
das áreas verdes existentes no entorno da represa Billings.

7.6 Hidrografia na área da Subprefeitura de Cidade Ademar

A água doce é essencial para a espécie humana e para a manutenção da
vida na terra (JORGENSEN et al., 2005). Segundo Chapman (1992), a qualidade da
água destinada ao consumo humano, está relacionada a um conjunto de
concentrações de substâncias e devem apresentar características físicas, químicas
e microbiológicas adequadas.
Com a finalidade de proteger a qualidade e quantidade deste recurso natural,
no início da década de 90 foi instituída a Política Estadual de Recursos Hídricos.
Esta política tem como objetivo de assegurar que a água, recurso natural essencial à
vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e
utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas
gerações futuras, em todo território do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1991).
A Política Estadual de Recursos Hídricos introduz um processo de
planejamento participativo e busca solucionar conflitos relacionados à água por meio
de um novo organismo gestor regionalizado, o Comitê de Bacia Hidrográfica (SÃO
PAULO, 1991).
A maior parte dos terrenos do Município de São Paulo se situa na Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(UGRHI) do Alto Tietê, e a porção menor está inserida no contexto de cursos d’água
que drenam para o litoral, situada na UGRHI da Baixada Santista (ALVIM, 2006).
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O Comitê da UGRHI Alto Tietê atua como responsável pela gestão dos
recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, e a área correspondente
envolve 36 municípios da RMSP, sendo esta subdividida em cinco sub-regiões,
correspondentes a cinco subcomitês, além do Município de São Paulo: CotiaGuarapiranga;

Billings-Tamanduateí;

Tietê-Cabeceiras;

Juqueri-Cantareira

e

Pinheiros-Pirapora (ALVIM, 2006).
A área enfocada no presente estudo, pertencente à Subprefeitura de Cidade
Ademar, está inserida UGRHI Alto Tietê e, pertence quase que em sua totalidade,
ao Subcomitê Billings-Tamanduateí. A área esta localizada no entorno da represa
Billings, conforme ilustrado na figura 14 a seguir.
Segundo dados apresentados pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (2012), a qualidade das águas da UGRHI Alto Tietê é monitorada por meio de
50 pontos de amostragem, sendo um deles localizado na região de Cidade Ademar,
próximo à Barragem de Pedreira na represa Billings.
De acordo com o Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de
São Paulo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), este ponto
de amostragem em Cidade Ademar apresentou em 2011 média regular no cálculo
do Índice de Qualidade das Águas (IQA), e média ruim no cálculo do Índice de
Preservação da Vida Aquática (IVA) (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2012). Ambos os índices de qualidade das águas indicam uma
classificação para a qualidade dos corpos hídricos a partir da integração de variáveis
de qualidade específicas, de acordo com os seus múltiplos usos, como por exemplo
abastecimento público e proteção da vida aquática.
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Figura 14 – Hidrografia da área da Subprefeitura de Cidade Ademar, abordando os dois
Distritos: Cidade Ademar (A) e Pedreira (B)
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo (2011b)
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7.6.1 Represa Billings

A Bacia Hidrográfica da Represa Billings localiza-se na região sudeste da
Grande São Paulo, limitando-se a oeste com a bacia hidrográfica da Guarapiranga e
ao sul, com a Serra do Mar. Sua área de drenagem, de aproximadamente 560 km 2,
abrange integralmente o Município de Rio Grande da Serra e parcialmente os
municípios de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e
São Paulo (CAPOBIANCO; WHATELY, 2002).
A represa Billings possui formato complexo, dendrítico, constituído de um
corpo central alongado e estreito ligado a oito braços laterais: Braço do Rio Grande,
Braço do Rio Pequeno, Braço do Capivari, Braço do Pedra Branca; Braço do
Taquacetuba, Braço do Bororé, Braço do Cocaia e Braço do Alvarenga.
Segundo Rodrigues (2008), as represas são ecossistemas artificiais
intermediários entre rios e lagos. Dependendo do tempo de resistência da água,
composição, estrutura e dinâmica da comunidade fitoplanctônica as represas podem
assumir características ecológicas próximas a ecossistemas naturais lóticos ou
lênticos.
A Represa Billings é o maior reservatório de água da RMSP e se caracteriza
como um ecossistema artificial extremamente complexo, pois sua operação envolve
aspectos de abastecimento público, geração de energia elétrica, controle de
inundações, recreação e conservação (RODRIGUES, 2008).
A área ocupada pela Represa Billings foi inundada a partir de 1927. O projeto
foi implementado pela antiga Light com o intuito de aproveitar as águas da Bacia do
Alto Tietê para gerar energia elétrica na Usina Hidrelétrica de Henry Borden, em
Cubatão (CAPOBIANCO; WHATELY, 2002).
No início dos anos 40, iniciou-se o desvio de parte da água do Rio Tietê e
seus afluentes para o Reservatório Billings, a fim de aumentar a vazão da Represa
e, consequentemente, ampliar a capacidade de geração de energia elétrica na Usina
Henry Borden. Este processo foi viabilizado graças à reversão do curso do Rio
Pinheiros, por meio da construção das Usinas Elevatórias de Pedreira e Traição
(WHATELY; SANTORO; TAGNIN, 2008).
Segundo Capobianco e Whately (2002) esta operação, que objetivava o
aumento da produção de energia elétrica, também se mostrou útil para as ações de
controle das enchentes e de afastamento dos efluentes industriais e do esgoto
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gerado pela cidade em crescimento. Entretanto, este bombeamento das águas do
rio Tiête e rio Pinheiros para a represa começou a mostrar suas graves
consequências ambientais poucos anos depois, devido ao crescimento populacional
e a falta de coleta e tratamento de esgotos na cidade de São Paulo (RODRIGUES,
2008).
O agravamento do quadro ambiental da represa aumentou a pressão do
movimento ambientalista pela paralisação do bombeamento, a fim de gerar energia
elétrica em Cubatão. Atualmente este bombeamento está parado. No entanto, em
casos emergenciais, a reversão dos rios e o bombeamento continuam a ser
realizados até os dias de hoje, como alternativa de controle de cheias em períodos
de chuvas intensas na cidade (WHATELY; SANTORO; TAGNIN, 2008).
De acordo com Rodrigues (2008), essas operações, apesar de esporádicas,
contribuem consideravelmente para o comprometimento da qualidade das águas do
Reservatório, dificultando a sua desejada recuperação.
Atualmente, o principal uso da Billings é para abastecimento público. De suas
águas depende boa parte da população do ABC paulista e Baixada Santista, além
de um terço da população da cidade de São Paulo, uma vez que parte da água
retirada da Guarapiranga provém de um dos braços da Billings (WHATELY;
SANTORO; TAGNIN, 2008).
Segundo os dados da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004),
o Sistema Guarapiranga-Billings, abastece quase 4 milhões de pessoas, a grande
maioria residente na porção sudoeste da capital paulista. A relevância se dá não
apenas em termos de área, mas principalmente em termos de população residente e
fontes de poluição, uma vez que o município abriga algo em torno de 1 milhão de
pessoas, a grande maioria sem coleta e tratamento adequados de esgoto.
A figura 15 apresenta a localização da Represas Guarapiranga e da Represa
Billings no Município de São Paulo, com destaque para a área enfocada na presente
dissertação.
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Figura 15 – Localização da represa Guarapiranga (A) e da Represa Billings (B) (sem
escala Cartográfica sem coordenadas geográficas) com destaque para a
área de Cidade Ademar
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo (2011a)
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7.7 Uso e ocupação do solo na área da Subprefeitura de Cidade Ademar

A Subprefeitura de Cidade de Ademar está inserida em áreas de proteção
dos mananciais, abrange os Distritos de Pedreira e Cidade Ademar e está localizada
nas margens do braço Alvarenga da Represa Billings (PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 2011b).
Segundo Prefeitura do Município de São Paulo (2011a), a área da
Subprefeitura de Cidade Ademar apresenta heterogeneidade em relação às formas
de uso e ocupação do solo, com presença de áreas urbanas sem vegetação, áreas
urbanas e com vegetação e áreas com remanescentes de Mata Atlântica, conforme
ilustrado na Figura 16.
De acordo com a figura do mapa de cobertura vegetal do Município de São
Paulo, é possível verificar que Cidade Ademar apresenta principalmente: áreas
urbanas, áreas florestadas e a represa Billings em seu território.
Segundo os dados do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Cidade
Ademar, a área possui duas características muito marcantes em relação ao uso e
ocupação do solo e, de acordo com o zoneamento do Município de São Paulo,
Cidade Ademar está dividida em duas Macrozonas: Macrozona de Estruturação e
Qualificação Urbana e Macrozona de Proteção Ambiental (PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 2012a).
A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana está localizada
principalmente no Distrito de Cidade Ademar, e está representada na Figura 16 pela
cor vermelha. A região é uma das áreas com maior densidade demográfica do
Município de São Paulo, não apresenta remanescentes de Mata atlântica e nem
ruas arborizadas. A região possui muitas casas, prédios e comércios, tem um
aspecto cinza, com áreas de grande vulnerabilidade social.
A

Macrozona

de

Proteção

Ambiental,

representada

na

Figura

16

principalmente pelas cores verde e amarela, está localizada no Distrito de Pedreira,
às margens da Represa Billings. Esta Macrozona, como o nome já diz, tem
importância vital para a região, contribui para a conservação da biodiversidade, para
a manutenção dos processos ecológicos e para a proteção de uma importante área
de manancial. A região apesar de também ser densamente ocupada, ela ainda
abriga remanescentes de Mata Atlântica e algumas áreas com mata ciliar no entorno
da Represa Billings.
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Figura 16 – Cobertura vegetal no Município de São Paulo, com destaque para a área da
Subprefeitura de Cidade Ademar
Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo (2011a)
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Segundo Whately et al. (2008), a ocupação no entorno das represas se
caracterizam como uma ocupação precária, irregular e carente de serviços públicos.
Em Cidade Ademar a realidade não é diferente. O distrito de Pedreira, localizado
exatamente às margens da represa, apresenta ocupações irregulares com situações
inadequadas de moradia, como pode ser observado nas Figuras 17 e 18.
As ocupações irregulares são compostas por loteamentos instalados de forma
ilegal em condições precárias em áreas que deveriam ser protegidas. Segundo os
dados apresentados pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004), a
Subprefeitura de Cidade Ademar apresenta 46% de sua área ocupada por
loteamentos irregulares, ou seja, loteamentos instalados de forma ilegal em
condições precárias. Isto significa que 189.059 moradores de Cidade Ademar vivem
em condições precárias e carentes de infraestrutura, equipamentos e serviços
públicos.
A Subprefeitura de Cidade Ademar é um das áreas que apresentam números
mais significativos de comunidades vivendo de forma irregular no Município de São
Paulo.
Whately et al. (2008) ainda ressalta que os loteamentos irregulares
localizados no entorno das represas, como é o caso de Cidade Ademar, é
responsável por boa parte da poluição afluente às represas e rios formadores das
bacias hidrográficas.

Figura 17 - Ocupação no entorno da Represa Billings I
Fonte: Da autora (2011)
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Figura 18 - Ocupação no entorno da Represa Billings II
Fonte: Da autora (2011)

Grande parte da população de Cidade Ademar não conta com sistemas
adequados de coleta e, principalmente, tratamento de esgotos. Os impactos
decorrentes dessa situação agravam a qualidades de vida da população, influenciam
a conservação dos recursos naturais, e agravam a qualidade das águas de
abastecimento humano.
Atualmente, muitos moradores de Pedreira se encontram em situação de
inadequação habitacional, morando em loteamentos instalados de forma ilegal em
condições precárias, como ilustrado na Figura 19.
Capobianco e Whately (2002) ressaltam que este adensamento excessivo
decorrente do aumento do número de casas e áreas construídas, promovido de
forma irregular, leva à perda das características naturais da área de manancial e
comprometem a qualidade de vida da população local. De acordo com os autores, o
uso do solo no entorno da Bacia Hidrográfica Billings é representado por uma
dinâmica de ocupação intensa e é caracterizado por atividades irregulares, como
invasões, favelas e loteamentos clandestinos.
Segundo dados apresentados pelo observatório da Rede Nossa São Paulo
(2012), a Subprefeitura de Cidade Ademar, abrangendo os distritos de Pedreira e
Cidade Ademar, possuem em média 20% de seus domicílios em favelas.
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Figura 19 – Loteamentos irregulares em comunidades do Distrito de Pedreira
Fonte: Da autora (2011)

De acordo com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004) os
loteamentos irregulares de periferia, associados à autoconstrução da moradia, se
tornaram forma dominante de solução para o problema habitacional da população de
baixa renda no Município.
Esse processo ocorreu à revelia das características e condicionantes naturais
do meio físico, desenvolvendo-se a partir de terraplanagem dos terrenos para a
implantação de conjuntos habitacionais ou da solução de corte/aterro lançado para
os lotes. O avanço da urbanização em terrenos com declividades altas engendrou
situações de risco de escorregamento. O consequente desmatamento desse avanço
expôs o solo aos processos erosivos, assoreando os cursos d’água, acarretando o
agravamento dos episódios de inundação.
Entre os impactos causados pela ocupação irregular, a construção de
moradias no entorno de córregos e a carência de serviços de saneamento
destacam-se na região. De acordo com o observatório da Rede Nossa São Paulo
(2012), aproximadamente 40% dos domicílios de Cidade Ademar não estão ligados
à rede de coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, quase metade do esgoto gerado
na região é despejado de forma inadequada em córregos e rios. De acordo com as
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Figuras 20 e 21 é possível observar, a existência de uma canalização irregular feita
com canos de PVC, que despejam in natura o esgoto gerado pelas casas.

Figura 20 – Córrego poluído em Cidade Ademar, com destaque à falta
de esgotamento sanitário
Fonte: Da autora (2011)

Figura 21 – Ocupação no entorno de córregos em Cidade Ademar
Fonte: Da autora (2011)
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É possível verificar-se que a ocupação acontece no entorno dos córregos da
região, e não obedece as legislações ambientais que delimitam a Área de
Preservação Permanente (APP) no entorno dos rios. As casas são construídas ao
lado dos córregos e além da carência em esgotamento sanitário, pode-se verificar a
existência de resíduos sólidos descartados inadequadamente no ambiente.
Nozaki (2007) ressalta que o descarte inadequado dos resíduos (líquidos e
sólidos) são aspectos de grande relevância, pois além de impactar o ambiente
podem interferir na saúde da população local.
Em relação à coleta dos resíduos sólidos, a região não conta com coleta
seletiva de materiais recicláveis, não existe nenhuma cooperativa de catadores, e
todos resíduos gerados (recicláveis ou não) são coletados por uma das empresas
concessionárias do Município de São Paulo, a Ecourbis (PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE SÃO PAULO, 2012b).
A coleta do lixo só ocorre nas grandes avenidas e nas principais ruas de
Cidade Ademar; no entanto, grande parte das vielas (ruas estreitas) e ruas não
pavimentadas no meio das comunidades não contam com este tipo de serviço. Para
solucionar este problema, existem alguns pontos de coleta de lixo na comunidade,
onde a população pode e deve descartar o seu resíduo sólido domiciliar. Exemplos
destes locais na área de estudo são apresentados nas Figuras 22 e 23.

Figura 22 – Pontos para coleta de lixo domiciliar no Distrito de Cidade Ademar
Fonte: Acervo da Organização Social Santa Catarina (2011)
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Figura 23 – Ponto para coleta de lixo domiciliar no Distrito de Pedreira
Fonte: Da autora (2011)

Devido à elevada densidade demográfica nas comunidades carentes de
Cidade Ademar, estes locais se transformaram em grandes pontos insalubres nas
comunidades. São locais responsáveis por atrair muitos animais sinantrópicos2 e
vetores de doenças.
Outro aspecto preocupante relacionado aos resíduos sólidos, são quanto ao
descarte inadequado de materiais inservíveis, como: madeiras, entulhos, móveis
velhos e pneus, que também ocorre frequentemente em vários locais da
comunidade. Esses locais, popularmente conhecidos como “pontos viciados” pelos
moradores da região, se transformam em verdadeiros lixões na região Cidade
Ademar, como pode ser observado nas Figuras 24 e 25.
Este tipo de material não é coletado pelos caminhões de lixo junto com os
resíduos domiciliares e, devido à falta de educação e de uma consciência ambiental,
a população descarta este material em ruas, córregos e terrenos baldios da
comunidade.
2

Animais sinantrópicos são aqueles que se adaptaram a viver junto ao homem, a despeito
da vontade deste. Diferem dos animais domésticos, os quais o homem cria e cuida com as
finalidades de companhia, produção de alimentos ou transporte. Dentre os animais
sinantrópicos, destacam-se aqueles que podem transmitir doenças, causar agravos à saúde
do homem ou de outros animais, e que estão presentes na cidade, tais como: rato, barata,
mosca, mosquito, carrapato, aranha, escorpião, formiga, pulga, morcego e pombo
(SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, 2012).
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Figura 24 – Descarte inadequado de resíduos nas ruas da comunidade da
Subprefeitura de Cidade Ademar
Fonte: Da autora (2011)

Figura 25 – Descarte inadequado de resíduos em terrenos na comunidade da
Subprefeitura de Cidade Ademar
Fonte: Da autora (2011)
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7.8 Lazer, esporte, educação e cultura na área da Subprefeitura de Cidade Ademar

Com exceção do Centro de Educação Unificado (CEU) Alvarenga,
apresentado na Figura 26, a área da Subprefeitura de Cidade Ademar, abrangendo
os Distritos de Pedreira e Cidade Ademar, carece de serviços públicos e áreas de
lazer, como quadras poliesportivas, bibliotecas públicas, teatros, cinema, clubes ou
espaços públicos que ofereçam possibilidade de diversão nos momentos de tempo
livre (NORONHA, 2008). Por este motivo, o lazer nestes bairros deve ser observado
a partir de lógicas e práticas cotidiana dos próprios moradores, e não apenas dos
equipamentos disponibilizados pelo poder público àquela população.
Nos finais de semana, as ruas são muito movimentadas e é comum observar
a população se distrair com jogo de sinuca e dominó nos botecos; com as partidas
de futebol ou vôlei que, improvisadas na rua, dificultam a passagem dos carros; com
pipas empinadas do alto das lajes ou, simplesmente, com o som alto dos carros e
vai-e-vem das motos que circulam entre os portões das escolas e casas
(NORONHA, 2008).

Figura 26 – Localização do CEU Alvarenga em Cidade Ademar
Fonte: Acervo Organização Social Santa Catarina (2011)

61

Segundo dados apresentados pelo observatório Rede Nossa São Paulo
(2012), Cidade Ademar se destaca como uma região extremamente carente em
equipamentos públicos, não apresentando nenhum equipamento de esporte ou
centros esportivos.
Em relação ao número de livros disponíveis em acervos de bibliotecas e
pontos de leitura municipais, Cidade Ademar apresenta ausência de livros por
habitante. Exceto a biblioteca Rachel de Queirós, inserida no CEU Alvarenga, a
região não conta com mais nenhuma biblioteca pública. Em Cidade Ademar também
não existem centros culturais, teatros, cinemas, espaços e casas de cultura (REDE
NOSSA SÃO PAULO, 2012)
Em relação aos serviços públicos de educação, Cidade Ademar pertence à
Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro e possui um total de 94
equipamentos de educação, entre eles, escolas de ensino fundamental, ensino
infantil, creches e escola para jovens e adultos (SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, 2012), que não são suficientes para suprir as demandas da região.

7.9 Saúde pública na área da Subprefeitura de Cidade Ademar

Os equipamentos de saúde pública na região de Cidade Ademar são
administrados pela Organização Social Santa Catarina, e são formados por vinte e
uma Unidades Básicas de Saúde (UBS), um Ambulatório de Especialidades (AE),
um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), sete Ambulatórios de
Assistência Médica Ambulatorial (AMA), dois Centros de Assistência Psicossocial
(CAPS) e uma Unidade de Assistência Domiciliar (AD) (FREITAS, 2007). Se
comparada às demais Subprefeituras do Município de São Paulo, a região apresenta
uma rica rede de serviços em saúde pública.
Dos 33 equipamentos públicos de saúde, as UBS se destacam por ser a porta
de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde (SUS) e desenvolvem ações no
âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Tratase de um serviço que acompanha o paciente ao longo de sua vida, cuidando dos
problemas mais frequentes da sua população (ORGANIZAÇÃO SOCIAL SANTA
CATARINA, 2011).
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A UBS pode trabalhar com dois modelos de atenção à saúde: modelo
tradicional e o modelo com Estratégia Saúde da Família. No modelo tradicional, o
atendimento da população se dá por demanda espontânea ou programada e o
trabalho é desenvolvido por vários profissionais, como assistentes sociais,
enfermeiros, dentistas e médicos (clinico geral, pediatra, ginecologista e obstetra).
Nas UBSs com Estratégia Saúde da Família, o trabalho é desenvolvido por equipes
que respondem pelas famílias de um território delimitado. As equipes são compostas
por médicos de família e comunidade, enfermeiros, auxiliares de enfermagem,
agentes comunitários de saúde, dentistas, auxiliares de consultório dentário e
técnicos de higiene bucal (ORGANIZAÇÃO SOCIAL SANTA CATARINA, 2011).
Dentre as Unidades Básicas de Saúde de Cidade Ademar, 11 UBSs possuem
Estratégia Saúde da Família, e a presença do Agente Comunitário de Saúde (ACS)
é fundamental para a prevenção de doenças e a promoção da saúde na região.
Segundo o Ministério da Saúde (2009), o ACS desempenha um papel chave
na saúde das comunidades, pois desenvolve ações que buscam a integração entre
a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Básica de Saúde. O elo entre o
ACS e a população adscrita é potencializado pelo fato do ACS morar na
comunidade.
O ACS tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção das
doenças e agravos e de vigilância à saúde por meio de visitas domiciliares e ações
educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade. O ACS utiliza
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural das famílias adscritas em
sua base geográfica definida, a microárea. Estes instrumentos são o cadastro
atualizado de todas as pessoas de sua microárea e o registro para fins exclusivos de
controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde. A partir daí, ele é capaz de orientar as famílias quanto à
utilização dos serviços de saúde disponíveis e de traduzir para as Unidades Básicas
de Saúde a dinâmica social da população assistida, suas necessidades,
potencialidades e limites, bem como identificar parceiros e recursos existentes que
possam ser potencializados pelas equipes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Dentre alguns dos indicadores mais importantes relacionados à saúde
pública, destacam-se os índices de mortalidade infantil. Monteiro, Benicio e Baldijão
(1980) reconhecem que o risco de morte no primeiro ano de vida de uma criança
não é apenas uma medida indicadora das condições de saúde da população menor
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de um ano, mas sim medida sintetizadora de condições de saúde e qualidade de
vida da população em geral.
Sendo assim, a mortalidade infantil reflete as condições de desenvolvimento
socioeconômico e infraestrutura ambiental de uma região, bem como o acesso e a
qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde da população. De acordo
com os dados sobre mortalidade infantil da Rede Nossa São Paulo (2012), para
cada 1000 crianças nascidas vivas em Cidade Ademar, aproximadamente 10
morrem antes de atingir um ano de vida.
De maneira geral, este diagnóstico sobre mortalidade infantil de Cidade
Ademar, está na média do Município de São Paulo. Entre as regiões que
apresentam os melhores resultados, destacam-se as Subprefeituras de Pinheiros e
Vila Mariana (com aproximadamente 5 mortes de crianças com menos de um ano de
vida, em cada 1000 nascidas vivas). As regiões com os piores níveis de mortalidade
infantil estão localizadas no extremo leste da cidade, na região de Cidade Tiradentes
e Guaianases (com aproximadamente 16 e 17 mortes de crianças com menos de
um ano de vida, em cada 1000 nascidas vivas) (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2012).
Outro indicador de saúde pública também muito utilizado é referente à
mortalidade materna. Este representa um indicador do status da mulher e seu
acesso à assistência de saúde. Taxas elevadas de mortalidade materna, durante a
gravidez ou no parto, estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de
saúde, como é o caso de algumas regiões ao sul e ao leste de São Paulo. Em 2010,
os indicadores de mortalidade materna em Cidade Ademar encontravam-se abaixo
da média do Município, com aproximadamente 77 mortes maternas em cem mil
nascidos vivos (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2012).
Outro aspecto relevante ainda associado à saúde da mulher está relacionado
à gravidez na adolescência. Cidade Ademar está entre as regiões que apresentam
as maiores porcentagens de crianças nascidas cujas mães têm menos de 19 anos.
Em 2010 foram diagnosticados que 16% das crianças nascidas vivas eram filhas de
mães com 19 anos ou menos (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2012).
A maternidade precoce pode estar associada a condições de risco para o
recém-nascido e, de acordo com a Rede Nossa São Paulo (2012), este indicador
contribui na avaliação dos níveis de saúde pública e dos fatores socioeconômicos e
culturais que intervém na ocorrência da gravidez.
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Segundo o Ministério da Saúde (2009), a gravidez na adolescência tem sérias
implicações biológicas, familiares, emocionais e econômicas, pois atinge o indivíduo
isoladamente e a sociedade como um todo, limitando ou mesmo adiando as
possibilidades de desenvolvimento e engajamento dessas jovens na sociedade.
Em relação ao número de óbitos na região de Cidade Ademar, a Rede Nossa
São Paulo (2012) destaca que em 2010, ocorreram 124 mortes devido a causas
externas, como violência e acidentes; 583 mortes de pessoas por problemas no
aparelho circulatório; 236 mortes de pessoas por problemas no aparelho respiratório;
355 casos de mortes provocadas pelo câncer; e 33 mortes por causas não definidas.
Segundo Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004), os casos de
óbitos causados por doenças infecciosas intestinais também são de grande
relevância. A ingestão de alimentos contaminados, ou da água de abastecimento
fora dos padrões de qualidade, podem acarretar enfermidades provocadas por
diferentes bactérias, vírus e parasitas ou agentes entéricos, tais como: cólera,
salmonelas, giardíase, gastroenteropatias virais, dentre outras.
De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde (2012), em São
Paulo, no ano de 2001 foram relatados 88 casos de óbitos na região da
Subprefeitura de Cidade Ademar, devido à ocorrência de doenças infecciosas e
parasitárias e 123 casos de óbitos devido à incidência de doenças do aparelho
digestório.
No Brasil, diversos estudos apontam a ocorrência de doenças infecciosas e
parasitárias como fator preponderante para a elevação das taxas de mortalidade.
Segundo dados do Ministério da Saúde (2010), a mortalidade por doenças
infecciosas e parasitárias, em 1930, era responsável por 45,7% de todos os óbitos
do país, já em 2006 com esta taxa reduzida, verificou-se a ocorrência de 49 casos
de óbitos para cada 100.000 habitantes.
Outro aspecto relevante encontrado na saúde pública está relacionado a
incidência de zoonoses e, segundo dados apresentados pelo Boletim CEInfo da
Secretaria Municipal da Saúde (2012), no ano de 2011 foram registrados 385 casos
de dengue e 15 casos de leptospirose na região de Cidade Ademar.
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8 CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE SAÚDE E
MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO
A fim de compreender como os moradores das áreas de mananciais
estabelecem relações entre o meio ambiente e a saúde da área em que habitam,
foram aplicados questionários sobre saúde ambiental para a comunidade de Cidade
Ademar. Os resultados obtidos com o questionário são mostrados no presente ítem.
Foram aplicados 50 questionários, compostos por seis questões, a fim de
permitir que os entrevistados se expressassem livremente (APÊNDICE A).
A aplicação do questionário não obedeceu a nenhum critério de amostragem
estatística que permitisse a generalização dos resultados, pois se pretende apenas,
captar elementos que caracterizem a percepção dos moradores sobre a relação
entre meio ambiente e saúde, na área onde os mananciais se fazem presentes.
Assim, foram entrevistadas 32 pessoas do sexo feminino e 18 do sexo
masculino, sem a preocupação com critérios de representividade quanto ao sexo,
faixa etária, grau de escolaridade, ocupação e nível socioeconômico. Foram
pesquisadas pessoas que se dispuseram a responder as questões apresentadas
pelo questionário e fossem moradoras da área enfocada no presente estudo.
Em relação à questão 1: Sua moradia é perto de córrego?, O objetivo foi
verificar se a localização da moradia dos participantes era próxima dos rios e corpos
d´água da região. Os resultados alcançados são apresentados no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Localização das moradias de Cidade Ademar
Fonte: Elaborado pela autora
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Entre os moradores entrevistados que vivem em Cidade Ademar, em área de
manancial, 46 moradores (92%) tem suas casas localizadas próximos de rios e
córregos. Portanto somente uma pequena minoria, 4 moradores (8%) vivem em
áreas mais distantes de corpos d´água.
Entre os 46 entrevistados, cuja moradia está localizada no entorno de rios
(questão 1), 27 informaram morar próximo da represa Billings. Houve também quem
se manifestasse sobre a existência de rios poluídos na região e 2 participantes
ressaltaram a presença de bicas e nascentes de água em áreas próximas às suas
casas.
Tendo em vista a importância dos serviços designados sob o titulo de
saneamento básico envolvendo, entre outros fatores, abastecimento de água, coleta
e tratamento de esgotos e limpeza pública (NOZAKI, 2007), a questão 2 enfoca: Sua
moradia tem saneamento básico?, teve como objetivo verificar a existência de
saneamento básico na comunidade de Cidade Ademar. A pesquisa revelou que os
50 moradores da área de manancial contam com este serviço público, como pode
ser observado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Saneamento Básico nas moradias de Cidade Ademar
Fonte: Elaborado pela autora

Salienta-se, entretanto, que perguntas sobre aspectos específicos do
saneamento básico mostra que nem todos são beneficiados por todos os elementos
que o compõem, ou seja, nem todas as moradias presentes no território possuem
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serviços como abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário. O resultado
pode ser observado no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Serviços relacionados ao saneamento básico nas moradias de Cidade Ademar
Fonte: Elaborado pela autora

Todos os participantes ressaltaram possuir água encanada, mas apenas 38
pessoas afirmaram possuir água potável para consumo, ou seja, apenas 76% dos
participantes ingerem uma água que está dentro dos padrões de potabilidade para
consumo humano conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. Os outros 12
moradores (24%) informaram que utilizam poço artesiano, isto é, utilizam a água
direto do lençol freatico em um poço próximo de suas moradias.
Quanto a outro aspecto do saneamento básico, esgotamento sanitário, podese verificar que 16 participantes (32%) possuem o esgoto coletado e encaminhado
para tratamento. Enquanto que, em 30 moradias, na maior parte delas (60%), o
esgoto não é tratado. Este esgoto é canalizado, mas encontra-se despejado em
córregos e rios da comunidade. E 7 pessoas (14%) tem em suas moradias fossas
septicas.
A fim de aprofundar a questão do saneamento básico na comunidade de
Cidade Ademar, a pergunta 3: A quantidade de lixo próxima a sua moradia causa
algum impacto na sua vida?, procurou saber sobre a existência de resíduos sólidos
despejados de forma inadequada nas ruas.
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De acordo com as respostas obtidas, 28 participantes (56%) ressaltaram se
incomodar com a presença dos resíduos sólidos nas ruas e vielas da comunidade,
principalmente pelo fato dos locais ficarem sujos e os resíduos atraírem vetores e
animais sinantrópicos. Os outros 22 moradores (44%) declararam que o lixo
descartado nas ruas não os incomodam, ou seja, os resíduos não geram nenhum
impacto em suas vidas, como pode ser observado no Gráfico 4 a seguir.

Gráfico 4 – Impacto causado pelo descarte inadequado dos resíduos
sólidos nas ruas de Cidade Ademar
Fonte: Elaborado pela autora

A fim de verificar a existência de animais sinantrópicos na área pesquisada, a
questão 4: Você já viu algum animal próximo a sua moradia que possa causar
alguma doença para você e sua família, quais?, esta questão diagnosticou a
presença destes animais no território, conforme apresentado no gráfico 5.
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Gráfico 5 – Animais presentes na comunidade de Cidade Ademar
Fonte: Elaborado pela autora

Entre os animais mais citados pelos participantes, destacaram-se os ratos
(em 47 respostas, ou seja, 94% dos questionários) e as baratas (em 45 respostas,
ou seja, 90% dos questionários). Porcentagens menos elevadas foram dadas a
outros animais sinantrópicos, como: mosquitos da dengue (36%), moscas (30%),
aranhas (8%) e carrapatos (10%). Outros animais citados foram: cachorros (9%),
gatos (14%), cavalos (6%) e galinhas (4%).
Em relação as doenças que afetam a saúde das famílias, a questão 5:
Destaque as principais doenças que ocorrem na sua família. A referida questão teve
como objetivo identificar as doenças mais significativas diagnosticadas na
comunidade, e os resultados alcançados são apresentados no Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Principais doenças da área de estudo
Fonte: Elaborado pela autora

Dentre as 50 respostas, pode-se verificar que 41 participantes, 82% das
moradores da área de estudo, relataram a diarreia como uma das doenças mais
frequentes em sua família. 40 participantes (80%) identificaram a gripe, 39
participantes (78%) destacaram as dores musculares. 37 participantes (74%) falaram
sobre a presença da febre em sua família. 15 participantes (30%) diagnosticaram
dores nas articulações. 8 participantes (16%) apresentaram a ocorrência de vômitos.
1 participante (2%) falou sobre vertigem. Dez participantes (20%) relataram a
presença de dengue em sua família e 8 participantes (16%) abordaram o
aparecimento de leptospirose.
Em relação à questão 6: Onde as doenças de sua família são curadas?, os
resultados alcançados são apresentados no Gráfico 7 a seguir.
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Gráfico 7 – Serviços de Saúde que atendem a população
Fonte: Elaborado pela autora

Os resultados revelaram que o tratamento das doenças que afligem a família
dos participantes é realizado, na sua grande maioria, por instituições mantidas pelo
poder público. Assim 53% dos participantes (46) utilizam as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) na comunidade; 12% destacaram o uso de Pronto Socorros (PS) (10);
23% frequentam, quando necessário, hospitais públicos (20); e 12%
cuidar da saúde em casa (10).

preferem
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9 RISCOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE EM ÁREAS DE MANANCIAIS
Diferentemente do que se acreditava, a crise do meio ambiente urbano está
tendo um impacto na saúde das pessoas e das comunidades, maior e mais imediato
do que o esperado, de problemas ambientais considerados prioritários e de âmbito
global.
O estudo de caso ora proposto serviu de base para contextualizar a situação
de uma comunidade que vive nas áreas de mananciais. Primeiramente, buscou-se
caracterizar a área de proteção dos mananciais do Município de São Paulo, e em
seguida, realizou-se o levantamento de dados referentes a uma região específica,
localizada na zona sul do município referido.
De acordo com este estudo, pode-se verificar que o comprometimento das
áreas de mananciais, incluindo os aspectos de saúde ambiental da comunidade de
Cidade Ademar, parece estar relacionado aos seguintes fatores:
 falta de fiscalização nas áreas de proteção dos mananciais;
 falta de efetividade nas políticas públicas;
 falta de saneamento;
 necessidade de práticas intersetoriais voltadas aos reflexos, na saúde
humana das relações entre o homem e o ambiente;
 população carente de informação;
 falta de educação e consciência ambiental das pessoas.

9.1 Riscos ambientais em áreas de mananciais no sul do Município de São Paulo

Atualmente a represa Billings, com um volume de 1,2 bilhões de metros
cúbicos, é o maior reservatório de água da RMSP (Rodrigues, 2008) e, juntamente
com a represa Guarapiranga, é responsável pelo abastecimento de água de
população de aproximadamente 4 milhões de pessoas (SECRETARIA MUNICIPAL
DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 2004).
Legalmente protegidas desde a década de 70, as represas Billings e
Guarapiranga, localizadas na zona sul, representam os mananciais do Município de
São Paulo, e apesar exercerem um papel de extrema importância para a sociedade
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e para o ambiente, suas áreas vêm sendo degradadas e ocupadas por populações
de grande vulnerabilidade social.
Pode-se verificar que a fiscalização e a efetividade de políticas públicas, que
dispõem sobre as formas de uso e ocupação do solo nas áreas de mananciais, e
proíbe a ocupação nas áreas das bacias hidrográficas, não foram suficientes para
conter o crescimento demográfico e desordenado da cidade em direção aos
mananciais.
Apesar da criação de três leis estaduais: Lei no 898 (SÃO PAULO, 1975), Lei
no 1.172 (SÃO PAULO, 1976) e a Lei no 9.866 (SÃO PAULO, 1997), com o objetivo
de preservar os mananciais da ocupação, essas regiões no Município de São Paulo
foram densamente povoadas, sem qualquer tipo de fiscalização e verdadeiro
interesse público em proteger essas áreas.
Entende-se, assim, que somente a regulamentação e legitimação das áreas
prioritárias de conservação, com a finalidade de garantir a qualidade e a quantidade
da água utilizada para abastecimento humano, não foram eficazes em conter os
avanços da sociedade.
De acordo com dados publicados pela Secretaria Municipal do Verde e Meio
Ambiente (2004), a ocupação desordenada e inadequada nas áreas de mananciais
ocorreu, principalmente, por meio de especulação imobiliária por loteamentos
irregulares e favelas, uma vez que, contraditoriamente, as leis acabaram por atuar
sobre a redução do valor do preço da terra, interessando à população de baixa
renda.
A consolidação das ocupações irregulares levou ao lançamento de efluentes
diretamente nos corpos d´água, ao descarte inadequado de lixo, à perda da
cobertura vegetal, devido ao crescimento populacional e ao desmatamento
indiscriminado. Além disso, muitas destas áreas são consideradas de risco e quase
sempre ficam distantes de serviços básicos essenciais como transporte, educação e
saúde.
Gouveia (1999) destaca, que de uma forma geral, as populações carentes,
que residem na periferia dos grandes centros urbanos, vivem em condições
inadequadas de moradia e por isso estão expostas a diversos contaminantes
ambientais, principalmente relacionados à poluição do ar, solo e água.
Carecidas também de infraestrutura básica de saneamento, as comunidades
que vivem nas áreas de mananciais, despejam seus esgotos em rios, córregos e
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represas, comprometendo a qualidade de uso dessas águas por meio do aumento
de materiais orgânicos e coliformes fecais.
De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2012), o
lançamento de esgotos domésticos sem tratamento ainda é a principal causa da
poluição das águas no Estado de São Paulo. A redução da qualidade das águas dos
rios e dos reservatórios restringe seus usos e contribui para o aumento da
ocorrência de doenças de veiculação hídrica, ou seja, causadas pelo contato ou pela
ingestão de água contaminada.
A degradação dos ecossistemas, a contaminação do solo, do ar e da água,
são exemplos dos impactos das atividades humanas sobre o ambiente. Segundo o
Ministério da Saúde (2008) esses problemas são mais significativos em situações
locais em que se acumulam fontes de riscos advindas de processos produtivos
passados ou presentes, como a disposição inadequada de resíduos sólidos, a
contaminação de mananciais de água e as péssimas condições de trabalho e
moradia.
Não raro, estes problemas interagem sobre grupos populacionais vulneráveis.
É comum citar a coexistência dos efeitos da industrialização e da urbanização com o
agravamento de problemas como a falta de saneamento na descrição dos
problemas ambientais brasileiros.
Segundo o Ministério das Cidades (2005), as condições de saúde ambiental
na maioria dos municípios da América Latina são muito precárias em virtude da
deficiência de serviços públicos de saneamento. Assim como Heller (1998) afirma
que a falta de saneamento, não só foi uma das principais precursoras, como
atualmente ainda reside no cerne da discussão sobre a relação entre saúde e meio
ambiente.
A falta de saneamento constitui um dos mais sérios problemas de saúde
ambiental de São Paulo e estão concentrados principalmente nas áreas periféricas
do Município, como é o caso da área de estudo. Segundo Gouveia (1999), a rede de
serviços básicos vem se expandindo, porém observa-se que esse crescimento tem
sido insuficiente para suprir as crescentes necessidades básicas da população da
cidade de São Paulo. Desta forma, o setor saúde tem sido instado a participar mais
ativamente das questões de saúde ambiental, seja pela sua atuação tradicional no
cuidado de pessoas e populações atingidas pelos riscos ambientais, seja pela
valorização das ações de prevenção e promoção de saúde.
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As enfermidades associadas à deficiência de saneamento e a consequente
melhoria da saúde decorrente da implantação de tais medidas, têm sido objeto de
diversos estudos (ALMEIDA, 1994; AMARAL et al., 2003; CALIJURI et al., 2009;
NOZAKI, 2007). Segundo Nozaki (2007), entre essas enfermidades, as doenças
veiculação hídrica têm merecido a atenção de estudiosos e das autoridades
No que diz respeito ao abastecimento de água, a literatura tem indicado que
diversas características físicas, químicas e biológicas da água podem afetar a saúde
humana (CHAPMAN, 1992). Essas características podem ser determinadas por
condições naturais ou pela ação negativa do homem sobre o ambiente. O
lançamento de dejetos domésticos em rios e córregos é muito frequente nas áreas
de mananciais, pois muitas casas não contam com serviços adequados de
saneamento, e podem gerar processos de eutrofização nos corpos d´água.
Rodrigues (2008) define eutrofização como um processo natural de
enriquecimento das represas por nutrientes; no entanto, ressalta que este processo
pode ser acelerado pela ação do homem, quando elevadas cargas de efluentes
domésticos são despejados sem tratamento na represa. Este tipo de processo trás
consigo diversos prejuízos ambientais e econômicos, como, o comprometimento do
corpo d´água, mortalidade de peixes, floração de algas tóxicas e elevados custos
para o tratamento da água de abastecimento humano.
Segundo Rodrigues (2008), as Represas Billings e Guarapiranga são grandes
exemplos de corpos d´água eutrofizados pela ação do homem. Capobianco e
Whately (2002) enfatizam que alguns dos braços da Represa Billings apresentam
uma situação mais crítica de eutrofização devido à grande quantidade de esgoto
proveniente da ocupação de suas sub-bacias formadoras. O autor afirma que entre
os braços mais poluídos da represa, o braço Alvarenga, localizado na área de
estudo, se destaca devido às formas de uso e ocupação do solo no entorno do
reservatório.

9.2 Riscos ambientais na área de abrangência da Subprefeitura de Cidade Ademar

Após a sistematização dos dados, obtidos na literatura e em campo, pode-se,
compreender que muitos dos impactos ambientais que ocorrem nas áreas de
mananciais de Cidade Ademar, estão associados à ocupação irregular, que se
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caracterizam como loteamentos instalados de forma ilegal e em condições precárias,
e colocam em risco a saúde do ecossistema e a saúde da população.
Baseado neste estudo, os principais riscos ambientais associados à ocupação
irregular na área estudada foram identificados e sintetizados no Quadro 1 a seguir.
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TIPOLOGIA DOS PROCESSOS

PROCESSOS
1. Contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

1. Ligados basicamente ao Meio Físico

2. Assoreamento de corpos d´água;
3. Contaminação do solo;
4. Erosão e impermeabilização dos solos.
1. Eutrofização;
2. Danos às matas ciliares;

2. Ligados basicamente ao Meio Biótico

3. Desmatamentos e perda significativa de remanescentes de Mata Atlântica;
4. Perda da biodiversidade;
5. Introdução de espécies exóticas;
6. Desequilíbrio ecológico.
1. Enfermidades de veiculação hídrica;
2. Proliferação de animais sinantrópicos;
3. Incidência de zoonoses;
4. Uso e ocupação do solo de forma desordenada e precária;

3. Ligados basicamente ao Meio
Socioeconômico e Cultural

5. Riscos de incêndio;
6. Ocupação em áreas de risco de deslizamento;
7. Ausência de fiscalização adequada nas áreas de mananciais;
8. Vulnerabilidade social;
9. Baixo nível de educação.

Quadro 1 – Riscos ambientais associados à ocupação irregular na área estudada
Fonte: Elaborado pela autora
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As alterações ambientais nas áreas de mananciais de Cidade Ademar podem
ser bastante negativas para a garantia de água em quantidade e qualidade
adequadas ao abastecimento público. Segundo Capobianco e Whately (2002), a
urbanização e outras atividades humanas, ao serem implantadas em áreas
impróprias ou sem planejamento, acabam prejudicando, muitas vezes de forma
irreversível, a capacidade de um manancial; isto ocorre porque, essas atividades
podem levar a desmatamentos, impermeabilização do solo, assoreamento de
nascentes e contaminação dos recursos hídricos.
Segundo Capobianco e Whately (2002), apesar de protegida pela Lei de dos
mananciais, desde a década de 70, as Subprefeituras localizadas na zona sul, como
é o caso da área de Cidade Ademar, vem sofrendo ao longo dos últimos anos as
consequências de um processo acelerado de ocupação irregular.
Essas invasões, compostas por loteamentos instalados de forma ilegal e em
condições precárias, apesar de identificadas pelo poder público, não têm sido
eficientemente contidas, gerando uma sensação de impunidade que, por sua vez,
estimula a ocorrência de novas agressões e ocupações.
No entanto, não se pode afirmar que os riscos ambientais identificados nos
mananciais são provocados apenas pelas ocupações irregulares de Cidade Ademar.
O comprometimento das bacias hidrográficas e a qualidade das águas de interesse
público é um assunto muito complexo e envolvem questões de caráter econômico,
político e social do Município de São Paulo como um todo.
O resultado da intensa urbanização nas áreas de mananciais localizadas em
Cidade Ademar carece de investimentos adequados em infraestrutura habitacional e
condições dignas de moradia, o que também compromete a saúde ambiental das
comunidades locais. Durante as visitas de campo, pode-se verificar a existência de
pessoas vivendo em condições insalubres, sem cobertura de serviços básicos
essenciais como água, esgoto e coleta de lixo.
Gouveia (1999), em seu estudo sobre a saúde e o meio ambiente nas
cidades, aborda que os fatores econômicos e sociais são importantes determinantes
da saúde devido a sua influência direta no meio ambiente. Segundo o autor,
condição ambiental precária é fator contribuinte principal para a queda do estado
geral de saúde e a baixa qualidade de vida.
Além da indisponibilidade desses serviços básicos essenciais, outros fatores
relacionados à má qualidade das habitações também foram identificados em
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algumas áreas, como por exemplo, condições térmicas precárias, umidade,
presença de mofo, má-ventilação, grande adensamento de indivíduos por cômodo,
infestações por insetos e roedores. Segundo o Ministério da Saúde (2009), todos
estes fatores têm sido descritos como potenciais fatores de risco à saúde da
população.
Durante a pesquisa de campo, 92% dos moradores participantes afirmaram
morar próximos de rios e córregos formadores da bacia hidrográfica Billings, e ainda
assim, quase metade dos participantes (44%) relataram não se incomodar com a
presença do lixo espalhado pelas ruas da comunidade.
Segundo Gouveia (1999), a coleta, a disposição final e o tratamento
adequado dos resíduos sólidos continuam sendo um dos mais importantes
problemas ambientais de qualquer centro urbano na atualidade. Sua magnitude se
explica não só pelas enormes quantidades produzidas, como pelo constante
aumento na produção e destino impróprio para o lixo doméstico e industrial.
De acordo com Ministério do Meio Ambiente (2002), a contaminação do solo,
ar e água, a proliferação de vetores transmissores de doenças, a degradação do
ambiente e a depreciação imobiliária, são algumas das consequências existentes
onde o lixo é depositado em locais inadequados ou onde a coleta é deficitária.
No entanto muitas destas consequências foram observadas na região de
Cidade Ademar, onde a coleta de resíduos sólidos domiciliares não acontece em
todas as ruas e vielas da comunidade. Parcela considerável dos resíduos
produzidos não é nem sequer coletado, sendo disposto de maneira irregular nas
ruas, em rios, córregos e terrenos baldios do território.
Potencializado pela falta de educação dos moradores, este problema é
agravado com a criação de pontos viciados de lixo, onde o descarte dos resíduos
acontece de maneira inadequada, e criam-se locais insalubres no meio da
comunidade de Cidade Ademar. Esse tipo de situação pode acarretar problemas
como o assoreamento de rios, destruição de áreas verdes, mau-cheiro, proliferação
de animais sinantrópicos, todos com graves consequências diretas ou indiretas para
a saúde.
De acordo com a pesquisa realizada, a área estudada apresenta grande
incidência de animais como, ratos, baratas, mosquitos da dengue e moscas, que
podem transmitir zoonoses e causar grandes transtornos à saúde do homem.
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De acordo com Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (2004), as
zoonoses são um conjunto de doenças infecciosas ou parasitárias transmissíveis do
animal ao homem, por meio de vetores ou pela ingestão água ou alimentos
contaminados.
As ocorrências em zoonoses representam um sério problema de saúde
pública, os casos de dengue e leptospirose se destacam, sendo classificadas como
Doenças de Notificação Compulsória.
As Doenças de Notificação Compulsória, como o nome já diz, são doenças ou
agravos à saúde que devem ser notificados à autoridade sanitária por profissionais
de saúde, para fins de adoção de medidas de controle pertinentes. São doenças
mais sérias que devem ser monitoradas nas estâncias municipais, estaduais e
federais.
Segundo o Ministério da Saúde (2009), as doenças de notificação
compulsória são: aids, botulismo, carbúnculo ou antraz, coqueluche, dengue,
difteria, febre tifóide, doença de Creutzfeldt-Jacob, doença de Chagas (aguda),
doenças exantemáticas (sarampo, rubéola etc.), doenças meningocócicas e outras
meningites, esquistossomose (em área não endêmica), eventos adversos pós
vacinação, febre amarela, febre do Nilo ocidental, febre maculosa, febre tifóide, HIV
em gestante, hanseníase, hantavirose, hepatites virais, influenza humana por novo
subtipo (pandêmico), leishmaniose tegumentar americana e visceral, leptospirose,
malária, paralisia flácida aguda, peste, poliomielite, raiva humana, síndrome da
rubéola congênita, sífilis congênita e em gestante, síndrome febril ictero-hemorrágica
aguda, síndrome respiratória aguda grave, tétano, tularemia, tuberculose e varíola.
Essas doenças exigem atenção especial da vigilância epidemiológica e dos
serviços públicos de saúde. As ações preventivas e de controle são norteadas pelas
notificações recebidas e o acompanhamento dos casos possibilita identificar a
ocorrência de surtos e epidemias. Desta forma, somente as doenças de notificação
compulsória são realmente contabilizadas, sistematizadas e monitoradas pelo poder
público.
Como se pode observar, dentre as Doenças de Notificação Compulsória, as
zoonoses, leptospirose e dengue, podem ser destacadas no estudo de caso ora
proposto, visto que a região de Cidade Ademar apresentou 15 casos de leptospirose
e 385 casos de dengue em 2011 (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, 2012). De
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acordo com os dados apresentados, a área de Cidade Ademar está entre as
Subprefeituras com maior incidência de zoonoses do Município de São Paulo.
Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (2012), dentre os 4.191 casos de
dengue diagnosticados em 2011 em São Paulo, aproximadamente 9% ocorreram na
área de Cidade Ademar. A dengue é uma doença infecciosa aguda de curta duração
e de gravidade variável, é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes
aegypti contaminado pelo vírus da dengue. Estes mosquitos possuem hábitos
urbanos, depositam seus ovos em qualquer lugar ou objeto que acumule água
parada, onde suas larvas possam se desenvolver e se transformar em novos
mosquitos.
De acordo com Domingos (2005), a circulação deste vírus depende da forma
em que o espaço está organizado, densidade demográfica, o modo de vida das
pessoas, adequação dos serviços de saneamento e os seus reflexos no ambiente.
Já a leptospirose é uma doença causada por bactérias patogênicas do gênero
Leptospira, transmitidas ao homem pelo contato direto ou indireto com a urina de
roedores infectados. Segundo Almeida et al. (1994), a deficiência de serviços, como
coleta de resíduos e esgotamento sanitário, constituem fatores preponderantes para
a proliferação dos roedores e aparecimento de zoonoses, como a leptospirose. De
acordo com o autor, grupos socioeconômicos menos privilegiados, habitando
moradias precárias, em regiões periféricas às margens de córregos ou esgotos a
céu aberto, são os que apresentam maior risco de contrair a doença.
Desta forma, a leptospirose reflete principalmente a baixa qualidade de vida
da população, pois aparece principalmente em locais que não contam com serviços
de saneamento básico adequados, como é caso da comunidade de Cidade Ademar.
Dos 259 casos de leptospirose diagnosticados em 2011 no Município de São Paulo,
6% ocorrerem na área enfocada no presente estudo (SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, 2012).
Neste sentido, ambas as doenças apresentadas acima (dengue e
leptospirose) reafirmam que a presença dos resíduos sólidos pelas ruas de Cidade
Ademar comprometem a saúde ambiental da comunidade e interferem diretamente
na qualidade de vida da população local. Maiores informações sobre estas doenças
podem ser observadas no Quadro 2 a seguir.
A falta de saneamento básico é um aspecto preocupante na região de Cidade
Ademar. Além da grande quantidade de lixo espalhado pelas comunidades, muitas
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casas encaminham seu esgoto diretamente para os rios e córregos da região. Esta é
uma prática normal na comunidade, e ainda sim, os moradores não tem ciência que
seu esgoto não é devidamente coletado e encaminhado para tratamento.
Durante a aplicação do questionário, 100% dos participantes afirmaram
possuir saneamento básico em sua residência. No entanto, quando se procurou
saber sobre as formas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
especificando o termo saneamento básico, os moradores relataram usar poços,
fossas e ainda, apesar de constrangidos, 30% dos moradores declararam que seu
esgoto é despejado diretamente nos rios e córregos. Desta forma, pode-se verificar
que grande parte da população residente da Subprefeitura de Cidade Ademar não
sabe o que significa ter saneamento básico.
A falta de informação e de conhecimento sobre a concepção de saneamento
básico foi identificada após a sistematização do questionário, e entendida como de
extrema relevância, visto que a falta de saneamento é um aspecto de saúde
ambiental muito significativo e grande parte da população desconhece o seu real
significado e suas consequências.
Percebeu-se que para moradores da comunidade, o termo saneamento
básico está vinculado à higiene pessoal e os cuidados com a casa, não existe o
entendimento de que saneamento básico é um serviço público, regulamentando por
lei e que tem como princípios fundamentais a universalidade no acesso e a
integralidade (BRASIL, 2007).
Durante as visitas técnicas na área de Cidade Ademar, a carência em
esgotamento sanitário foi observada com muita clareza, pois muitas casas possuem
canalizações irregulares, que direcionam o esgoto gerado das casas direto para os
rios.

Rios e córregos, que drenam toda área de manancial, são afluentes da

represa Billings e alimentam o abastecimento público de água da cidade de São
Paulo.
Capobianco e Whately (2002) ressaltam que dentre as maiores preocupações
com a qualidade da água da represa Billings, os processos de eutrofização e a
presença de microrganismos patogênicos, provenientes das elevadas cargas de
efluentes domésticos, se destacam. Os organismos patogênicos representam uma
das principais ameaças à saúde humana no planeta, e as principais formas de
contaminação vêm do consumo de água contaminada com agentes patogênicos
provenientes de fezes humanas ou animais.
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Neste sentido, foi questionado aos moradores de Cidade Ademar quais eram
as doenças que mais apareciam em suas famílias. O objetivo da questão foi verificar
a relação existente entre as doenças de veiculação hídrica e as áreas de proteção
dos mananciais.
Após a sistematização dos dados, constatou-se que dentre as enfermidades
de maior ocorrência a diarréia se destaca em 82% dos questionários, o que fortalece
ainda mais os aspectos de saúde ambiental no território.
A diarréia é uma doença relacionada à má absorção de água e provocam um
aumento no número de evacuações e do volume fluido fecal. De acordo com o
Ministério da Saúde (2009), as doenças diarréicas têm relação direta com a falta de
saneamento básico, desnutrição crônica, ingestão de alimentos contaminados, entre
outros fatores que interferem na condição de vida e saúde da população.
As doenças diarréicas podem ser provocadas por diferentes tipos de bactérias
vírus, parasitas ou agentes entéricos, tais como: amebíase, ascaridíase, cólera,
salmonelose, gastroenterite, giardíase e shigelose. São doenças de veiculação
hídrica, ou seja, transmitidas pelo consumo de água contaminada (transmissão
fecal-oral), e se caracterizam de uma forma geral, com a presença de sintomas
como: diarréia, mal-estar geral, dor abdominal, vômito e febre, conforme
apresentado no Quadro 2.
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DOENÇA

AGENTE
ETIOLÓGICO

SINTOMAS

TRANSMISSÃO

PROFILAXIA
continua

Desconforto abdominal,
fezes
com
sangue,
diarréia, febre, calafrios, Fecal-oral
abscesso no fígado,
pulmões ou cérebro.

Implantação adequada de infraestrutura
de saneamento; higiene pessoal;
cozimento de alimentos; educação em
saúde e mobilização social.

Ascaris
lumbricoides

Dor abdominal, diarréia,
Fecal-oral
náusea, anorexia, hemoptise.

Implantação adequada de infraestrutura
de saneamento; higiene pessoal;
cozimento dos alimentos; Educação
em saúde e mobilização social.

Vibrio cholerae

Diarréia leve ou aquosa,
vômito, dor abdominal,
câimbras, desidratação, Fecal-oral
choque
hipovolêmico,
insuficiência renal.

Implantação adequada de infraestrutura
de saneamento; higiene pessoal;
cozimento de alimentos; educação em
saúde e mobilização social;

SHIGELOSE

Bactéria do
gênero Shigella

Febre, diarréia aquosa,
dor abdominal, anorexia,
Fecal-oral
náuseas, vômito, cefaléia,
calafrios.

Implantação
adequada
de
infraestrutura de saneamento; higiene
pessoal; cozimento de alimentos;
educação em saúde e mobilização
social.

SALMONELOSE

Bactéria
Salmonella da
Febre, cefaléia, mal-estar
família
geral, dor abdominal, Fecal-oral
Enterobacteriace anorexia, diarréria
ae

Implantação adequada de infraestrutura
de saneamento; higiene pessoal;
cozimento de alimentos; educação em
saúde e mobilização social

AMEBÍASE

ASCARIDÍASE

CÓLERA

Entamoeba
histolytica
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DOENÇA

AGENTE
ETIOLÓGICO

SINTOMAS

TRANSMISSÃO

PROFILAXIA
conclusão

GASTROENTERITE

GIARDÍASE

LEPTOSPIROSE

DENGUE

Rotavirus

Diarréia aguda, vômito,
Fecal-oral
febre, mal-estar, desidratação.

Implantação adequada de infraestrutura
de saneamento; higiene pessoal;
cozimento de alimentos; educação em
saúde e mobilização social.

Giardia lamblia

Diarréia, dor abdominal,
fadiga,
anorexia, Fecal-oral
flatulência, anemia.

Implantação adequada de infraestrutura
de saneamento; higiene pessoal;
cozimento de alimentos; educação em
saúde e mobilização social.

Bactéria do
gênero
Leptospira

Febre, cefaléia, mialgia,
anorexia, vômito, náuseas,
diarréia, hemorragia
conjuntival, icterícia.

Contato com a urina
de animais infectados e
pela penetração da
bactéria na pele,
através de lesões
pré-existentes

Controle dos roedores e haver
implantação adequada de infraestrutura
de saneamento; higiene pessoal;
cozimento de alimentos; educação em
saúde e mobilização social.

Arbovirus

Febre, cefaléia, adinamia,
mialgia, náuseas, vômito,
anorexia, manifestações Picada da fêmea do
hemorrágicas, dor abdominal, mosquito Aedes aegypti
hepatomegalia dolorosa,
desconforto respiratório.

Combate
ao
vetor,
envolvendo
inspeções domiciliares, eliminação e
tratamento de criadouros, associados
a
atividades
de
educação
e
mobilização social.

Quadro 2 – Doenças relacionadas à falta de saneamento básico
Fonte: Elaborada pela autora segundo dados do Ministério da Saúde (2010)
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Conforme descrito anteriormente, a maioria das doenças de veiculação
hídrica não são Doenças de Notificação Compulsória, ou seja, os profissionais de
saúde não notificam ao poder público o aparecimento destes quadros clínicos. Desta
forma, as informações relacionadas às doenças de veiculação hídrica nas áreas de
mananciais não são sistematizadas e contabilizadas pelos serviços de saúde locais.
Segundo informações verbais de médicos e enfermeiros de uma Unidade
Básica de Saúde da região de Cidade Ademar, os sintomas de diarréia são
extramente frequentes na região, porém não existem muitos casos diagnosticados
das doenças diarréicas, como amebíase, ascaridíase, cólera, salmonelose,
gastroenterite, giardíase e shigelose comprovadas, pois para se identificar uma
doença deste tipo é necessário que o paciente realize exame de fezes, e raramente
este tipo de procedimento acontece. Os médicos informaram também que em muitas
famílias de Cidade Ademar, as doenças diarréicas são tratadas em casa, a base de
chás, remédios caseiros e repouso alimentar.
Neste sentido, apesar da área de Cidade Ademar apresentar todas as
características ambientais que favoreçam a incidência de doenças de veiculação
hídrica na população, não existem dados que fortaleçam e comprovem este tipo de
informação.
Embora a região seja caracterizada como área de manancial e apresente
muitos rios e córregos contaminados por esgoto doméstico, tudo leva a crer uma
relação direta das doenças de veiculação hídrica com as formas de uso e ocupação
do solo no território.
No entanto, a escassez de informação e de interesse público em monitorar e
divulgar este tipo de informação é algo preocupante, tanto pela saúde ambiental da
Terra como para a humana. As áreas de mananciais localizadas em Cidade Ademar,
além de ser o local onde aproximadamente 500.000 pessoas moram, também
exercem papel vital para a cidade de São Paulo, pois são responsáveis pelo
abastecimento público da RMSP e abrigam importantes remanescentes de Mata
Atlântica no entorno da represa.
A água é um recurso natural precioso que necessita de proteção, por meio da
implantação de unidades de conservação, áreas de preservação permanente,
saneamento básico e principalmente políticas públicas efetivas que favoreçam a
conservação dos recursos natural e a qualidade de vida das pessoas.
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Ambiente e saúde são interdependentes e inseparáveis. As relações entre os
homens e a natureza ocorrem em ambientes que podem e devem ser favoráveis à
saúde. O termo “ambiente” não incorpora apenas a dimensão física ou natural, mas
também a social, a cultural, a econômica e a política.
Desta forma a separação conceitual entre meio ambiente e saúde precisa ser
revertida, principalmente em áreas ambientalmente tão vulneráveis, como é o caso
dos mananciais.
Enquanto as políticas e os programas públicos estiverem se concentrado
principalmente no tratamento e na reabilitação dos doentes, a prevenção, a
promoção à saúde e o fomento a ambientes saudáveis, ficarão em segundo plano. O
termo “ambientes saudáveis” materializa-se de forma mais específica e com distintas
escalas: metrópoles, cidades e municípios saudáveis, bairros saudáveis, ilhas
saudáveis, locais de trabalhos saudáveis, escolas saudáveis, mercados saudáveis,
parques saudáveis, habitações saudáveis, etc. Conformar um ambiente saudável é
colocar a qualidade de vida em foco nos locais onde as pessoas vivem, transitam,
trabalham, buscam serviços públicos, praticam lazer de forma participativa e
articulada.
De acordo com o Ministério da Saúde (2007), estudos indicam que os resultados na saúde da população, por meio da melhoria na educação, no transporte, na
coleta e no destino dos resíduos, na cultura, no esporte, no lazer e na defesa da
qualidade ambiental, são muito mais intensos e duradouros do que aqueles
propiciados pela prestação de serviços assistenciais.
Agravado pela ausência de políticas públicas em saúde e meio ambiente e
pela falta de um planejamento integrado no âmbito municipal, este problema tem
contribuído para o desenvolvimento de ações fragmentadas e descontínuas que
conduzem ao desperdício de recursos e possibilita a proliferação de uma série de
enfermidades evitáveis, se fossem tomadas as medidas de prevenção.
Gouveia (1999) ainda afirma que é preciso uma reincorporação das questões
do meio ambiente nas políticas de saúde e a integração dos objetivos da saúde
ambiental numa ampla estratégia de desenvolvimento sustentável. Uma abordagem
mais integrada, com mecanismos intersetoriais que possibilitem um diálogo amplo
entre as partes, trará enormes benefícios na conquista de melhores condições de
vida nas cidades.
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10 EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL
De acordo com Jacobi (2003), devido ao fato de a maior parte da população
brasileira viver em cidades, observa-se uma crescente degradação das condições
de vida, refletindo uma crise ambiental. Segundo o autor, isto nos remete a uma
necessária reflexão sobre os desafios para mudar as formas de pensar e agir em
torno da questão ambiental, numa perspectiva mais sustentável, envolvendo
aspectos sociais, ambientais e econômicos de forma integrada e equilibrada.
Leff (2001) destaca a impossibilidade de resolver os crescentes e complexos
problemas ambientais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança radical
nos sistemas de educação, conhecimento, dos valores e dos comportamentos da
sociedade moderna.
Neste sentido, a educação ambiental surge como um caminho para o
desenvolvimento de um novo comportamento do cidadão, podendo desencadear
atitudes para uma nova regra de conduta, a qual lhe permitirá uma consciência
ecologicamente equilibrada.
Segundo Belfort (2010), a prática da educação ambiental é uma estratégia
poderosa e eficaz para a construção de ambientes saudáveis e propícios à sadia
qualidade de vida. De acordo com Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
(2004), a educação ambiental nasce da preocupação da sociedade em proteger os
recursos naturais, que vem sendo degradados ao longo dos séculos.
Dias (1994) considera a educação ambiental como um processo permanente
no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e
adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os
tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros.
Partindo da premissa que a educação ambiental é uma importante ferramenta
para a construção da sustentabilidade nas cidades, a Política Nacional de Educação
Ambiental, promulgada em 1999, por meio da Lei n o 9.795, entende que a educação
ambiental é caracterizada como processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida (BRASIL, 1999).
De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, é de suma
importância que os meios de comunicação disseminem informações e práticas
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educativas sobre meio ambiente, considerando meio ambiente em sua totalidade e
ressaltando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural,
sob o enfoque da sustentabilidade (BRASIL, 1999).
Jacobi (2003) também ressalta a necessidade de se multiplicar as práticas
socioambientais baseadas no fortalecimento do direito ao acesso à informação e à
educação ambiental, em uma perspectiva integradora.
Segundo o autor, é preciso incrementar os meios de informação e o acesso a
eles, para alterar o quadro atual de degradação socioambiental. Trata-se de
promover o crescimento da consciência ambiental, expandindo a possibilidade de a
população participar em um nível mais alto no processo decisório, como uma forma
de fortalecer sua co-responsabilidade na fiscalização e no controle dos agentes de
degradação ambiental.
Desta forma, os termos educação e comunicação têm permeado o discurso
ambiental e sido entendidos como importantes ferramentas para a transformação de
hábitos na sociedade. Estes termos, portanto, conceito e prática, em saúde
ambiental, ainda devem ser incorporados ao cotidiano das pessoas, por meio da
divulgação de informações e criação de políticas públicas integradas que viabilizem
ambientes saudáveis nas cidades.
No intuito de favorecer o diálogo sobre a relação entre saúde e meio
ambiente, faz-se necessário identificar os impactos no ambiente que podem interferir
na saúde da população e utilizar a comunicação como ferramenta estratégica para a
divulgação das informações nas comunidades.
Neste contexto, a presente dissertação propõe a criação de uma cartilha
educativa sobre as áreas de mananciais, com a finalidade de contribuir para a
formação de opiniões quanto à necessidade da abordagem integrada entre meio
ambiente e saúde no território.
A criação da cartilha surge como uma estratégia para promover a divulgação
das informações coletadas no presente estudo, e pode ser definida como uma
prática socioambiental que preconiza não só a mudança de hábitos, práticas e
atitudes, mas, objetiva principalmente a transmissão de novos conhecimentos em
prol da melhoria da qualidade de vida nas áreas de mananciais.
Educar e aprender saúde ambiental torna-se um processo contínuo de
indagação, reflexão e questionamento. O educador e o educando tornam-se sujeitos
e atores do processo educativo, pois existe a necessidade continua de ações
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coletivas e integradas no território, com a finalidade de fortalecer os atores sociais
no enfrentamento de determinantes socioambientais e na prevenção dos agravos
decorrentes da exposição humana a ambientes adversos.
Assim,

indivíduos

informados

e

comunidades

fortalecidas

para

o

enfrentamento dessas questões, obtêm condições para identificar, analisar e avaliar
os motivos de ocorrência dos problemas de saúde ambiental.
Entretanto, se reconhece que apenas informação não é suficiente para
favorecer as mudanças. Entende-se apenas que a divulgação da informação é uma
chave, dentro do processo educativo, para compartilhar conhecimentos e práticas
que podem contribuir para a conquista de melhores condições de vida. Acredita-se
que a informação, difundida no momento oportuno, com utilização de uma
linguagem clara e objetiva, é um poderoso instrumento de promoção da saúde
ambiental.
A divulgação da informação, dentro de uma concepção crítica da realidade,
não se destina a preparar ou engajar indivíduos para uma ação política ou
reivindicatória, mas objetiva-se a ser um processo de incentivo à participação efetiva
dos recursos humanos das comunidades locais, na busca de soluções mais
próximas da realidade.
Nesse sentido, a participação das comunidades nas ações de saúde
ambiental não devem se restringir à posição de meros “alvos” de programas e
políticas públicas, mas, de forma mais ampla, pressupõe a atuação de lideranças
comunitárias na caracterização dos problemas e na concepção dos projetos e
programas públicos.
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11 PROPOSIÇÃO: CARTILHA EDUCATIVA

A fim de contribuir com a disseminação das informações coletadas no
presente estudo, propõe-se a criação de uma cartilha educativa denominada “Áreas
de Mananciais” (APÊNDICE B).
Este material educativo foi elaborado com o intuito de valorizar as áreas de
mananciais da região Metropolitana de São Paulo, explorando suas potencialidades
e seus desafios em saúde ambiental, de forma didática, clara e objetiva. Utilizando
linguagem simples e a junção de elementos textuais e não textuais, em todas suas
páginas.
O conteúdo foi elaborado a partir dos aspectos e impactos ambientais
diagnosticados após a realização do presente estudo, na zona sul do Município de
São Paulo, na região de Cidade Ademar, destacando os seguintes conteúdos:
 Importância da água e sua relação com a saúde humana;
 Estações de tratamento de água e o consumo;
 A importância dos mananciais da cidade de São Paulo;
 As áreas de proteção dos mananciais na zona sul do Município de São
Paulo;
 Histórico, localização e a importância da represa Billings;
 Impactos ambientais presentes nas áreas de mananciais;
 A problemática do lixo e a proliferação de animais sinantrópicos;
 Caracterização, principais sintomas e medidas preventivas das doenças
leptospirose e dengue;
 A importância do saneamento básico e as principais doenças transmitidas
pelo consumo da água contaminada;
 Relação entre saúde e meio ambiente;
 Importância dos cuidados com a saúde ambiental nas áreas de
mananciais.

Durante a elaboração da cartilha, teve-se o cuidado com a diagramação e
principalmente em transmitir informações relevantes sobre características das áreas
de mananciais e a necessidade dos cuidados na saúde da interação do homem com
o meio ambiente.
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Buscou-se ir ao encontro das premissas da educação ambiental, no sentido
de favorecer os processos que permitam que os indivíduos e os grupos sociais
ampliem a sua percepção e internalizem, conscientemente, a necessidade de
mudanças em torno da saúde ambiental nas áreas de mananciais.
A cartilha deverá ser entregue aos moradores das áreas de mananciais e
lideranças comunitárias de Cidade Ademar, pois objetiva-se despertar a atenção da
comunidade para a relação entre meio ambiente e saúde no território, promovendo
novos conhecimentos à compreensão do ambiente, de modo a suscitar uma
consciência social que possa gerar atitudes capazes de afetar comportamentos.
Desta forma, acredita-se que a cartilha é um instrumento de comunicação que
poderá exercer uma função social muito importante, principalmente se aplicada
durante atividades educativas, cursos de educação ambiental, reuniões com
lideranças comunitárias, conselhos gestores de UBS e escolas e demais canais que
tenham acesso à população local, a fim de transmitir novos conhecimentos e
práticas em saúde ambiental.
Atualmente há uma demanda para que a sociedade esteja mais motivada e
mobilizada para assumir um papel mais propositivo, bem como seja capaz de
questionar, de forma concreta, a falta de iniciativa do governo na implementação de
políticas voltadas à sustentabilidade, à saúde ambiental e ao desenvolvimento
social.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diagnóstico, ora apresentado sobre o território da Subprefeitura de Cidade
Ademar, conforme proposto na pesquisa, corrobora que as más condições de
ocupação e uso do solo, podem trazer grandes transtornos às comunidades locais.
Este fato se agrava quando a área estudada se caracteriza como de mananciais,
sobretudo que atenda ao consumo humano.
Para uma melhor percepção ambiental da área estudada, foi aplicado um
questionário às comunidades mais marginais dos mananciais. Os resultados obtidos,
a partir dos questionários e das observações de campo, revelaram os seguintes
grandes riscos ambientais:

a. ligados basicamente aos processos do meio físico: Contaminação dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos; Assoreamento de corpos
d´água; Contaminação do solo; Erosão e impermeabilização dos solos;

b. ligados basicamente aos processos do meio biótico, como:
Eutrofização;
significativa

Danos às matas ciliares; Desmatamentos e perda
de

remanescentes

de

Mata

Atlântica;

Perda

da

biodiversidade; Introdução de espécies exóticas; Desequilíbrio ecológico;

c. ligados basicamente aos processos do meio socioeconômico e
cultural, tais como: Enfermidades de veiculação hídrica; Proliferação de
animais sinantrópicos; Incidência de zoonoses; Uso e ocupação do solo
de forma desordenada e precária; Riscos de incêndio; Vulnerabilidade
social; Ocupação em áreas de risco de deslizamento; Ausência de
fiscalização adequada nas áreas de mananciais; Baixo nível de educação.

Dentre os riscos ambientais que afetam diretamente a saúde das
comunidades, a incidência de zoonoses e as enfermidades de veiculação hídrica, se
destaca da área de estudo devido à falta de saneamento básico, contato com a água
contaminada por esgoto e pela presença de ambientes insalubres cobertos por
resíduos sólidos.
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A carência em serviços de saneamento básico são aspectos de grande
relevância na região de Cidade Ademar e nas áreas de mananciais do Município de
São Paulo como um todo.
Além de impactar diretamente a qualidade de vida e a saúde ambiental das
comunidades, também influenciam a conservação dos recursos naturais e
prejudicam a qualidade e quantidade das águas utilizadas para abastecimento
público, uma vez que a represa Billings é responsável por abastecer diretamente
cerca de 1,6 milhões de pessoas de Diadema, São Bernardo do Campo e Santo
André, e o Sistema Billings-Guarapiranga é responsável por abastecer 3,8 milhões
de pessoas da zona sul e sudeste da capital paulistana.
Diante dessa realidade, as formas inadequadas de uso e ocupação do solo
nas

áreas de

mananciais

contribuem para

comprometimento

das

bacias

hidrográficas de interesse público e para a qualidade de vida dos moradores da
Região Metropolitana de São Paulo como um todo, e é de grande relevância que
exista uma abordagem integrada entre saúde, meio ambiente e educação,
objetivando a melhoria da saúde ambiental e a proteção das áreas de mananciais.
Como melhorar a grave situação de saúde ambiental reconhecida na área de
estudo, propõe-se a criação da cartilha educativa, que deverá ser entregue aos
moradores da região de Cidade Ademar, a fim de proporcionar novos
conhecimentos e valores acerca das questões sobre saúde ambiental nas áreas de
mananciais.
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APÊNDICE A - Questionário aplicado para a comunidade local

QUESTIONÁRIO
NOME (OPCIONAL):_____________________________________ IDADE:______
OCUPAÇÃO / PROFISSÃO:____________________________________________
SUBPREFEITURA:__________________________________DATA:____________

1. Sua moradia é perto de córrego?
( ) Não
( ) Sim. Qual ?___________________________________________________

2. Sua moradia tem saneamento básico?
( )Não
( )Sim
( ) encanamento de água
( ) água potável para consumo
( ) poço artesiano
( ) esgoto coletado e encaminhado para tratamento
( ) esgoto canalizado e despejado em córregos e rios
( ) fossa séptica
3. A quantidade de lixo próxima a sua moradia causa algum impacto na sua
vida?
( ) Não
( ) Sim
Qual?___________________________________________________________
4. Você já viu algum animal próximo a sua moradia que possa causar alguma
doença para você e sua família?
( ) Não
( ) Sim.
Qual?___________________________________________________________
5. Quais as principais doenças que ocorrem na sua família?
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( ) Diarréia
( ) Vómitos
( ) Vertigem
( ) Febre
( ) Gripe
( ) Dengue
( ) Leptospirose
( ) Dores nas articulações
(

)Outra: _____________

6. Onde as doenças de sua família são curadas?
( ) Em casa
( ) Em UBS – Unidade Básica de Saúde
( ) Em Hospitais
( ) Em PS – Pronto Socorro

Este questionário faz parte da pesquisa cientifica sobre saúde ambiental da aluna
Paula Batich do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Caso aceite, sua
participação será voluntária e nenhuma das respostas oferecerá qualquer risco a
sua integridade física, mental, social e moral.
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APÊNDICE B – Cartilha Áreas de Mananciais
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ANEXO A - Densidade demográfica por Subprefeitura do Município de São Paulo, SP

Subprefeituras

Área
(km²)

População
(2010)

Densidade Demográfica
(Hab/km²)

ARICANDUVA

22.18

267.702

11.742,34

BUTANTÃ

56.32

428.217

6.901,46

CAMPO LIMPO

36.67

607.105

15.262,59

CAPELA DO
SOCORRO
CASA VERDE

132.23

594.930

5.010,56

26.99

309.376

11.603,27

CIDADE ADEMAR

30.6

410.998

14.386,79

CIDADE TIRADENTES

15.12

190.657

16,009.03

ERMELINO
MATARAZZO
FREGUESIA DO Ó

15.5

211.501

13.717,45

32.24

407.245

12.865,58

GUAIANASES

17.55

268.508

16.546,16

IPIRANGA

37.65

463.804

10.980,46

ITAIM PAULISTA

21.72

373.127

18.226,76

ITAQUERA

55.32

523.848

9.766,99

JABAQUARA

14.06

223.780

15,206.36

JAÇANÃ

64.9

291.867

7.895,70

LAPA

40.57

305.526

6.342,41

M´BOI MIRIM

62.74

563.305

8.897,52

MOOCA

35.92

343.980

7.086,15

PARELHEIROS

360.6

137.441

477,93

PENHA

43.41

474.659

11.798,18

PERUS

56.88

146.046

2.787,21

PINHEIROS

32.06

463.804

7.505,89

PIRITUBA

55.05

437.592

8.501,40

SANTANA

35.81

324.815

8.604,17

SANTO AMARO

37.8

238.025

5.785,98

SÃO MATEUS

45.5

426.764

10.106,65

SÃO MIGUEL

24.64

369.496

16.630,67

SÉ

26.56

431.106

12.845,01

VILA MARIA

26.87

297.713

10.862,95

VILA MARIANA

26.87

344.632

11.023,32

VILA PRUDENTE

32.65

531.113

15.128,11

FONTE: Prefeitura do Município de São Paulo (2011b)

