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RESUMO
O texto trata de subsídios para o planejamento em áreas de proteção e recuperação dos mananciais
da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com foco no Reservatório Billings. Para tanto, aborda
a problemática socioambiental que envolve os recursos hídricos dos mananciais, que se encontram
comprometidos tanto pelas formas de ocupação urbana, quanto pelos conflitos dos principais usos
do reservatório - produção de energia e processos de redução de inundação - incompatíveis, nas atuais
condições, com a produção de água potável, em qualidade e quantidade, para o abastecimento das
cidades.
A abordagem busca a sustentabilidade no planejamento de uso e ocupação das bacias hidrográficas.
Trata em especial da implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social em áreas de
proteção e recuperação dos mananciais, considerando variáveis de ordem legal e socioeconômica, de
maneira que se reduzam ao máximo as alterações das características físicas e ambientais dos mananciais.
Os subsídios resultantes desta pesquisa são propostos na forma de planos e programas que ressaltam
a importância do manejo sustentável do patrimônio ambiental pelo homem, por meio do Plano Ambiental Urbano. Tal Plano é composto pelos Planos Ambiental; que visa a recuperação e conservação
da vegetação e das águas e a gestão geral e seu monitoramento; Mobilidade; Habitação; e de Serviços e
Equipamentos; assim como programas de Educação Ambiental, Estratégia na Geração de Renda e na
Regularização Fundiária.
A pesquisa pretende ainda despertar a sensibilidade da população moradora para a percepção do
valor da melhoria da qualidade de vida, incluindo a beleza cênica da paisagem da qual faz parte, de
forma que se identifique com o meio em que vive e se conscientize do valor que o meio ambiente representa para a humanidade.
Palavras-chave: Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais, Região Metropolitana de São
Paulo, Billings, Planejamento de Bacias Hidrográficas, Manejo Ambiental, Uso e Ocupação do Solo
Sustentável, Habitação de Interesse Social.

ABSTRACT
This text is about subsidies for the planning in protection areas and the recovering of springs in
São Paulo Metropolitan area, focusing on Billings Reservoir. For this, it approaches the social-environmental problematic which involves the water spring resources, which are compromised by the urban
occupation and by the main uses of the reservoir as well - energy production and flooding reducing
processes - incompatible, in present conditions, with the production of potable water, in quality and
quantity, for the city supplying.
The approach searches the sustaining in planning of use and occupation of hydrographic basins.
In special, it treats about the implanting of Social Interest Dwelling Enterprise in protection areas and
the recovering of springs, considering variables in legal and social economical order, in a way that the
alterations of physical and environmental characteristics of the springs be reduced the most.
The resulting subsidies of this research are proposed in a way of plans and a program that emphasizes the importance of the supportive dealing with environmental, properties by man, through out
Urban Environmental Plan. This Plan is compounded by Ambient Plans which aims to wake up and
recovery, maintenance of vegetation and water besides general management and his administration;
mobility; housing; services and equipment; as well as Environmental know ledge Plan; strategy in
income generation and land Regularization.
The research demands still to awake the population sensibility to the feeling, the valve of improvement in kind of life, including the beauty scenic of landscape which partakes, so that recognizes with
the ambiance who lives and aware the merit of environment to the humanity.
Keywords: Springs Protected and Recovery Areas, Metropolitan Region of São Paulo, Billings,
Planning for Hydrographic Basins, Environmental Management, Land Use and Occupation Sustainable, Social Housing.
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1 INTRODUÇÃO
Dentro de um contexto socioambiental, esta pesquisa trata da problemática contemporânea que
permeia as relações de conflito entre o campo dos recursos hídricos e o uso e ocupação do solo das Áreas
de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
Tem por escopo fornecer subsídios para alternativas sustentáveis no planejamento físico-territorial das
bacias hidrográficas e, em especial, a implantação de habitação de interesse social.
Visando orientar a ocupação das bacias hidrográficas de abastecimento da RMSP, foram promulgadas as Leis 898/75 e 1.172/76, que delimitam as Áreas de Proteção aos Mananciais - APMs, correspondendo a cerca de 54% do seu território e abrangendo 26 municípios de um total de 39, tendo 5
desses municípios 100% de sua área em APRMs.
O uso e a ocupação dos mananciais foram vinculados aos processos de estruturação da RMSP, tanto
pelas características físicas como socioeconômicas. A região que abriga o mais importante parque industrial do País é também abrigo de um número expressivo de população de baixa renda, ultrapassando
seis milhões de habitantes, segundo projeção dos dados IBGE (2000).
O resultado dessa ocupação é o comprometimento dos reservatórios, seja pela quantidade de suas
águas (assoreamento de nascentes e rios), seja por sua qualidade (poluição por meio de fontes pontuais
ou difusas), no exercício das atividades humanas, industriais ou agrícolas.
Esse cenário resulta da estratégia econômica e política aplicada pelos governos na década de 30,
com ênfase na industrialização, que proporcionou o fenômeno êxodo campo-cidade e um padrão de
crescimento incontrolável dos centros urbanos. A preocupação com o planejamento urbano tem início,
como forma de reação às desigualdades sociais geradas pós-industrialização, tanto no campo como nas
cidades.
Em conseqüência ao processo de industrialização, em especial na década de 1960, a RMSP recebeu grande investimento em transporte e sistema viário, implantando-se nas cidades um modelo de
desenho urbano radial concêntrico. Tal condição gerou extensas glebas vazias, contribuindo, assim,
de forma significante, para a ocupação de loteamentos periféricos e, posteriormente, a proliferação de
favelas (MARCONDES,1999).
Na década de 1970, presencia-se um rápido crescimento da população urbana, resultado dos processos de migração, contribuindo para maior periferização, estabelecendo conurbações das cidades e
verticalização de suas áreas centrais. Paralelamente, o tipo de desenvolvimento industrial era voltado
para os processos produtivos que se caracterizavam pelo uso intensivo de energia e grande consumo
 tapevi, Franco da Rocha, Poá, Mauá, Caieiras, Diadema, Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das
Cruzes, Arujá, São Bernardo do Campo, Santo André, Embu, Cotia, Suzano, Mairiporã, Santa Izabel, Biritiba Mirim,
Vargem Grande Paulista, Salesopólis, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra.
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de água indústrias de alumínio, químicas e petroquímicas, com grande impacto negativo nas políticas
de recursos hídricos e de saneamento ambiental, questão abordada nesse trabalho. O Estado intervém,
nesse contexto, com o estabelecimento de políticas públicas e legislação voltada para o controle da
ocupação, como a expressa na Lei de Proteção dos Mananciais e o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI), que buscou direcionar o crescimento das cidades e preservar os mananciais
responsáveis pelo abastecimento da região.
No decorrer da década de 1980, delineia-se um quadro bastante distinto entre a designada “cidade
formal” e a “informal”, pois os planos e as leis existentes não conseguiram inibir a ocupação desenfreada, desenvolvendo-se a cidade à margem da lei. Entretanto, somente em 1997, com a Lei Nº. 9.509,
é que se estabelece a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação.
Observam-se, então, movimentos de grupos sociais distintos e conflitantes no enfrentamento dos
problemas. Dentre eles, ressaltam-se os movimentos por moradia e os defensores da função social da
cidade. Têm como bandeira a luta por uma política urbana e habitacional que garanta o acesso à terra e
à moradia, como também a consolidação e manutenção dos assentamentos em APRMs, com implantação de infra-estrutura básica e de equipamentos. Opõem-se aos princípios de congelamento proposto
pela lei 868/75, pleiteando a regularização fundiária e o bem-estar da comunidade.
Essa posição contrapõe-se à dos ambientalistas, que, usualmente, são contrários a qualquer tipo de
ocupação, a não ser aquela voltada para o uso do lazer. Contempla até ocupações de baixa densidade
e com alta renda.
Com relação a essa posição, foram compilados dados importantes na contextualização dessa pesquisa tratando do potencial hídrico do Brasil, que usufrui cerca de 12% das águas de superfície do
mundo e 53% da descarga total da América Latina. E essa grandiosa reserva hídrica alimenta uma
relação direta com a biodiversidade do País, que é estimada em cerca de 20% do montante mundial.
As concentrações urbanas nas Regiões Metropolitanas, que representam cerca de 33% da população total do País (IBGE, 2000), situam-se em 11 principais localidades (Manaus, Belém, Brasília,
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). Estabelecendo um paralelo dessas concentrações com a disponibilidade de recursos hídricos, chegaremos a
um desacordo de dados. Por exemplo, as bacias dos rios Paraná, do Sudeste e do Sul somam 12% dos
recursos hídricos nacionais; no entanto, abrigam cerca de 54% da população total do País.
O descompasso aumenta quando apuramos os dados da Região Metropolitana de São Paulo, que,
inserida no Estado de maior unidade populacional do País, abriga 22% da população nacional e detém
apenas 1,64% do potencial hídrico nacional. Por outro lado, dispondo de 4% da água doce do Estado
de São Paulo, a RMSP acolhe cerca de 47% da população paulista.
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Não seria diferente a relação com a região do Grande ABC paulista, composta de sete municípios,
que teve sua população multiplicada quatro vezes em três décadas. Dados mais recentes apontam uma
população de aproximadamente 2.6 milhões de habitantes essa expansão urbana, composta principalmente de favelas e loteamentos irregulares, reflete-se no meio ambiente e causa desequilíbrio de
alto impacto no Sistema Hídrico da Billings, que hoje abastece cerca de 6,46% da RMSP (Sabesp,
2004).
A população de baixa renda, de forma geral, vem sendo expulsa das áreas centrais. Sem oferta
pública de habitação de interesse social, foi levada a adotar outra solução, por meio da ocupação de
áreas ou da aquisição de terrenos distantes, na sua maioria em APRMs, de valor acessível, com falta de
equipamentos de infra-estrutura e sociais. Para resolver sua questão de moradia, não se importa, em
um primeiro momento, com a legalidade.
Diga-se, de antemão, que não são simples as relações sociais que envolvem essa população. Situações há em que o morador, após ter construído sua casa, e a região ter recebido toda a infra-estrutura
necessária, resolve vendê-la e deslocar-se para outras áreas com as mesmas características físicas iniciais,
reiniciando todo o processo.
Nesse sentido, as prefeituras e movimentos organizados por moradia tentam manter um certo controle, pelo menos na movimentação interna ao município, por meio de cadastro familiar. É solicitada
também a certidão negativa do cidadão com apontamento da existência ou não de domicílio em seu
nome, na cidade e nos municípios vizinhos.
Esses dados ressaltam a importância da existência de um processo dinâmico de participação da
população em todas as fases do planejamento e de elaboração do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) das bacias hidrográficas, no sentido de compartilhar a problemática e torná-la
parceira da recuperação e preservação dos mananciais.
O reservatório Billings é enfocado como referência específica desse trabalho, pois se trata de bacia
hidrográfica de abastecimento público da RMSP e abriga em seu território hídrico os assentamentos
urbanos cujas intervenções urbanísticas foram estudadas enquanto experiências aplicadas. Possui, aproximadamente, 2/3 da área com cobertura vegetal nativa (SCARAMBONE, 2002), porém com um
acelerado processo de eutrofização (excesso de nutrientes - fósforo e nitrogênio) decorrente do lançamento de esgotos, ocasionando crescimento de plantas aquáticas, como as algas, por exemplo.
O tema tratado não se esgota aqui, principalmente considerando os eixos emblemáticos que envolvem atualmente os recursos hídricos. Além da necessidade de solução dos problemas que se referem
à área técnica - priorização no tratamento dos efluentes sanitários, implementação de um sistema de
gestão mais eficiente - até chegarmos a um consenso, há outros componentes que envolvem um tipo
  Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
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de conduta nas relações de conflito no campo socioambiental.
Esses outros componentes são a ética e a ideologia que devem orientar, a todo o momento, o comportamento de todo o cidadão. Isso porque, diante da crise política vivida em tempos recentes, surge
a necessidade desses valores servirem como referência a fortalecer, no ânimo do mais simples cidadão
ao mais engajado membro partidário, a frágil esperança de que o país venha a encontrar o caminho do
desenvolvimento e da justiça social.
Essa ética é formada por um conjunto de valores com fundamentos comuns, como a honestidade,
compromisso, cooperação mútua, ainda que no anonimato, nas diversas situações possíveis (profissional, social, acadêmica, pessoal, política). Para atingi-la não basta colocar o bem comum acima do
interesse individual, tem-se que acreditar, idealizar e concretizar.
A ideologia que norteia esse trabalho é aquele elemento racional que leva a sociedade a discutir a
idéia de um modelo de desenvolvimento nacional com base em uma distribuição eqüitativa da riqueza
e da renda. Para isso, é necessário utilizar-se de instrumentos como a reforma urbana e a agrária, desenvolver uma política de emprego que caminhe para o desenvolvimento do mercado interno e com a
condução da vida econômica do País pelo Estado.
É esperança de todo o cidadão brasileiro ter um emprego digno, uma casa própria e, em tempos de
aposentadoria, uma reserva financeira, para uma melhor qualidade de vida.
Diante do acelerado grau de degradação do meio ambiente e com o aumento de conflitos de interesses, faz-se urgente a união de cidadãos e governos no combate à desigualdade social e às práticas
predatórias prejudiciais ao meio ambiente.
Esta pesquisa apresenta subsídios para o atendimento dessa problemática, dentro de uma abordagem centrada no desenvolvimento científico e tecnológico, sem perder de vista as relações humanas
fundadas no respeito e no amor.

1.1 Objetivos e Métodos
O objetivo geral do trabalho é gerar subsídios para a construção de alternativas sustentáveis no
planejamento físico-territorial da RMSP, com enfoque maior para o Reservatório Billings e, em especial, na implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social, em APRMs, considerando
variáveis de ordem legal, socioeconômica e físico-ambiental.
Para tanto, tem como objetivos específicos:
 explicitar, a partir de levantamentos, os principais aspectos e procedimentos de natureza legal,
socioeconômica e físico-ambiental que envolvem as bacias hidrográficas e empreendimentos de
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natureza de interesse social;
 compilar informações relativas ao meio físico e socioeconômico do reservatório Billings;
 explicitar os conceitos técnicos empregados no modelo matemático MQUAL (Modelo de
Correlação do Solo/Qualidade da Água) e sua relação com a densidade permitida em APRMs.
Para alcançar os objetivos propostos, foi adotado, inicialmente, o método indutivo, por meio de
levantamento de dados observados em campo e elaborados em forma de leis e mapas pertinentes aos
problemas de ocupação em áreas de mananciais da RMSP. O método dedutivo foi utilizado no fechamento das análises das experiências consideradas e no percurso da conclusão da pesquisa.
A abordagem metodológica para essa pesquisa corresponde à elaboração das recomendações gerais
propostas nas ações limitadas pela legislação, com base no entendimento dos processos ambientais
alterados com os empreendimentos habitacionais e de demais usos. Tais processos constituem os do
meio físico (como erosão, escorregamento e inundação), do meio biótico (como desmatamento e perda da biodiversidade) e do próprio meio socioeconômico, tanto aquele relacionado com as questões
legais, como aquele relacionado com a ocupação, responsável pelas alterações ambientais, pela redução
da qualidade de vida da população e pela contaminação do solo e da água causada por resíduos provenientes dessa ocupação.
Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento desse estudo, a seguir relacionados, têm como fonte de pesquisa publicações, anais de seminários, reuniões técnicas de trabalho e
entrevistas com representantes do governo, da promotoria pública e da sociedade civil:
 pesquisa bibliográfica referente aos temas centrais do trabalho: estudos de ocupação e evolução urbana nas áreas de proteção dos mananciais da RMSP, nas áreas de recursos hídricos, de
saneamento ambiental e de habitação social;
 compilação de informações relativas ao meio físico, à natureza jurídico-legal e socioeconômica da RMSP e das APRMs, objetos de estudo;
 avaliação técnica de experiências realizadas no Reservatório Billings; e
 análise dos dados e de elementos técnicos que venham a subsidiar a manutenção de assentamentos habitacionais em Áreas de Proteção aos Mananciais (APRMs).
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1.2 Justificativa
Tanto na perspectiva legal vigente como nos conceitos técnicos da área urbana e de recursos hídricos, expressiva parcela da população assentada em áreas de proteção dos mananciais deveria ser
removida o que é inviável, até mesmo sob o ponto de vista do Ministério Público, devido ao contexto
socioeconômico que permeia a questão.
Outro aspecto relevante desse cenário e da pesquisa, com exceção da questão do adensamento superior ao permitido legalmente, é a precariedade do saneamento básico, principalmente com relação
ao tratamento de esgoto. Essa situação ocorre na maioria dos municípios da RMSP, abrangendo tanto
as áreas de assentamentos ilegais como os bairros formais.
Assim, para a pesquisa, é fundamental a busca de subsídios para soluções e alternativas tecnológicas
que permitam, ao mesmo tempo, a permanência da população e a regularização desse espaço ocupado,
reduzindo ao máximo as alterações das características físicas e ambientais dos mananciais.
Ressalta-se ainda na pesquisa a importância do processo de conscientização de todos os atores envolvidos, desde o técnico até a comunidade moradora, para a importância da preservação e conservação
do patrimônio ambiental de forma sustentável. Faz parte dessa conscientização, ainda, o despertar da
sensibilidade das pessoas na percepção da beleza cênica da paisagem da qual fazem parte, a fim de que
com ela se identifiquem e dela se tornem parceiros na defesa dessa causa.

 Visão abordada em entrevista com o Dr. Mário Augusto Malaquias. Ministério Público - Promotoria de Habitação
da cidade de São Paulo. Ver entrevista anexo 2.

2.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO
É grande a diversidade de questões e atores que envolvem o contexto de uma Metrópole, devido às
especificidades de organização do seu território, tanto físico como institucional. Entende-se como Metrópole a expressão de um processo de articulação de núcleos urbanos e não simplesmente de expansão
do território urbanizado (CAMPAGNONE, 2002).
O desenvolvimento da Metrópole de São Paulo no final do século XIX gerou diversos conflitos
de ocupação, típicos das cidades de países periféricos. É característica dessas regiões a concentração de
população mais pobre em áreas sem infra-estrutura, em loteamentos irregulares ou clandestinos, que
foram se deslocando para as franjas urbanas, e, no caso especifico da nossa região, as áreas ambientalmente frágeis dos mananciais dos reservatórios, conforme demonstrado na Figura 01.

Fonte: Emplasa, 2005 (CD)

Figura 1 - Uso e ocupação do solo da RMSP

A Região Metropolitana de São Paulo foi instituída em 1973, por iniciativa do governo federal,
consolidando-se como pólo do novo padrão de capitalismo brasileiro (REALI, 2004), passando a receber investimentos nas áreas de transportes e sistema viário. Esse processo de desenvolvimento é alte Em 1973 foram instituídas no Brasil nove regiões metropolitanas, sendo: São Paulo, Salvador, Fortaleza, Belo
Horizonte, Belém, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
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rado com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) que estabeleceu um conjunto de medidas
visando à manutenção do crescimento econômico. Esse Plano estabeleceu um conjunto de políticas de
desconcentração econômica e urbana da Grande São Paulo, resultando no primeiro arcabouço legal de
caráter metropolitano: o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, as leis de Proteção dos
mananciais e de Zoneamento Industrial.
Com a Constituição Nacional, em 1988, foi transferida aos Estados a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microregiões, tendo como meta a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum. De acordo com dados da Emplasa (2005), 55,85%
da população brasileira concentra-se em aglomerações urbanas, sendo em metrópoles globais - São
Paulo e Rio de Janeiro - sete nacionais, quatro regionais, 16 centros regionais e 82 centros sub-regionais.
A Região Metropolitana de São Paulo-RMSP, atualmente, corresponde a 11,3% da área do Estado
de São Paulo e abriga 70% de sua população (27 milhões), sendo responsável por 78% do PIB estadual
e 26% do PIB nacional (CAMPAGNONE, 2002). Destaca-se, entre outros fatores, a forte relação
com as demais regiões metropolitanas, como as da Baixada Santista (RMBS) e a de Campinas (RMC),
como também as aglomerações urbanas de Sorocaba, Jundiaí e Vale do Paraíba. No entanto, as relações
de seu território são interdependentes, com dinâmicas de natureza diversa, tanto no aspecto econômico
como também na localização das áreas para habitação.
Quanto à sua base socioeconômica, como em todas as regiões metropolitanas, sofreu reflexo do
processo de terceirização da economia mundial. SOARES (2002) define esse processo como uma perda
da participação do setor industrial e um aumento na participação no setor de serviços. Na Região Metropolitana de São Paulo, dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), executada pela Seade
e pelo Dieese, apontam, no período de 1985 a 2000, a indústria, inicialmente, com 33% do emprego
metropolitano; os serviços, por sua vez, no mesmo período, passaram de 40%, a 50%, finalizando com
53%; o comércio e demais atividades continuaram estáveis durante todo o período.
Para maior entendimento, o mesmo autor cita como exemplo um estabelecimento de atividade
fabril sem filial, estruturado pelos setores da produção de mercadoria, um setor de escritórios e outros
para manutenção, limpeza, segurança etc. Com o passar do tempo, esse estabelecimento sofre reestruturação, ou seja, uma modernização de sua planta produtiva, perdendo sua identidade individual
de produção e passando a terceirizar algumas atividades, por meio de contratação de outras empresas
prestadoras de serviços.
O autor ainda coloca como observação que, se uma montadora investe um determinado valor na
implantação de uma filial em outro Estado, esta chega a gerar cerca de 300 a 350 empregos; no entanto, se ela investir o mesmo valor na planta de sua matriz no ABC paulista, ao contrário do aspecto
positivo anterior, ela talvez chegue a cortar cerca de 350 empregos. A conclusão a que chegamos é que,
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se, por um lado, quanto ao atendimento à produção, a modernização da planta produtiva apresenta
um aspecto positivo, por outro, com relação à questão social, é totalmente negativa e excludente, pois
essa mão de obra descartada é de difícil absorção por outras atividades do mercado, a exemplo do ferramenteiro e outras mais.
Esse aspecto é devido às atividades de serviços não gerarem emprego na mesma proporção da indústria, assim como, na maioria dos casos, a qualidade técnica da mão de obra é inferior.
Na década de 70, como decorrência de planos de incentivo, tanto do governo Federal quanto do
Estadual, a RMSP passou por um processo de transformação espacial com a transferência de atividade
econômica da região Metropolitana para o Interior do Estado. Nesse sentido foi implantada a refinaria
de Paulínia e investimentos no Vale do Paraíba, no atendimento ao complexo aeronáutico militar.
Essas mudanças - globalização da economia, processos de interiorização da indústria, como o da
transferência de plantas industriais de São Paulo e da região do ABC para outras regiões e estados - contribuíram para a formação do atual cenário metropolitano, tanto no aspecto socioeconômico, como,
diretamente, no físico territorial. Nesse sentido, os governantes, de uma maneira geral, tentaram, por
meio de programas de governo, planos diretores e outras políticas, a retomada do desenvolvimento
industrial e o fortalecimento atual de setores do comércio e serviços, no sentido de gerar renda e empregos na esfera local.
No entender de SOARES (2002), atualmente, dentro do segmento industrial, a RMSP tem uma
expressiva representação na fabricação de produtos químicos o primeiro em valor adicionado, vindo
o setor automobilístico como principal empregador. O setor de vestuário e acessórios, também do
segmento industrial, é o campeão de empregos; no entanto, a relação trabalhista que envolve o setor
é precária. O setor comercial assim como as pequenas empresas têm uma enorme expressão, e o de
informática, ainda que pequeno, é de extremo valor na reestruturação da economia da RMSP, por estar
associado às empresas que prestam serviços à atividade industrial e comercial e ao consumo individual
do cidadão.

2.1 Leis e Planos Urbanísticos que Contribuíram na Estruturação da RMSP
Para melhor entendimento das questões de passivos ambientais que envolvem hoje os principais
centros urbanos das cidades brasileiras, será focada, em um determinado período da nossa história,
a política urbana que, por meio de seus “Planos Urbanísticos” contribuiu para o cenário atual na
RMSP.
A forma pela qual os planos e a política urbana adotados para a cidade de São Paulo interferiram
 Valor Adicionado constitui-se da receita de venda deduzida dos custos dos recursos adquiridos de terceiros. É,
portanto, o quanto a entidade contribuiu para a formação do Produto Interno Bruto (PIB) do País.
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diretamente nas cidades limítrofes a ela, tanto no aspecto físico como no socioeconômico. Dentre esses
planos, o de maior importância foi o Plano Urbanístico Básico do município de São Paulo (PUB),
elaborado na gestão do Prefeito Faria Lima, em 1968, que não se tornou Lei, mas constituiu-se em um
importante instrumento de regulação urbana.
A cidade de São Paulo era referência no PUB como centro polarizador regional, apresentando
projeção econômica, para o ano de 1990, para uma população estimada em torno de dez milhões de
habitantes. Tinha como objetivo uma distribuição equilibrada entre população e emprego, com maior
proximidade entre os locais de moradia e de trabalho, e o funcionamento de um sistema de transporte
com alta mobilidade e mínima sobrecarga (SAVELLI, 2003).
O modelo do plano baseava-se em um centro metropolitano e centros sub-regionais, interligados
por um sistema de trânsito rápido, constituído por vias expressas, dispostas em forma de malha integrada às ferrovias existentes e à rede de metrô prevista.
O PUB ainda recomendava a localização mais adequada das atividades econômicas e definia os
padrões dessa ocupação. No sentido de intervir na ordenação do território, também recomendava a
disciplina do uso do solo nas áreas periféricas, com objetivo de conter o crescimento desordenado da
cidade.
Já em forma de lei estadual (nº 7.688 de 1971), o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
(PDDI) de São Paulo, na gestão do Prefeito Figueiredo Ferraz, incorporava à estrutura urbana o sistema de circulação e transportes proposto no PUB. O PDDI dividia o território municipal em zonas
funcionais, classificadas de acordo com o uso do solo e a densidade populacional, que era controlada
pela limitação da área edificada à do lote. O plano estabelecia índices urbanísticos que definiam a ocupação dos lotes para cada categoria de uso e, ainda, as zonas de uso e ocupação do solo, caracterizada
por: uso residencial, que obedecia a critérios, segundo faixas de densidade populacional; as áreas exclusivamente industriais; as áreas especiais de intervenções específicas e as áreas rurais do município.
Segundo SAVELLI (2003), o PDDI não tinha um modelo rígido a ser seguido, pois, sendo um
instrumento orientador, abria possibilidade à incorporação de novas tendências e necessidades do processo de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo e também da Região Metropolitana.
Em junho de 1973, foi aprovada a Lei Federal Complementar nº 14, que criou as Regiões Metropolitanas, dentre elas a de São Paulo, atualmente abrangendo 39 municípios paulistas. No âmbito
estadual, a Lei Complementar nº. 94, de 29 de maio de 1974, traçava diretrizes para a Região Metropolitana de São Paulo, entre outras:
  São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu,
Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Suzano,Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, e São Lourenço.
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 planejamento integrado de desenvolvimento (saneamento básico e abastecimento de água);
 esgoto e serviço de limpeza pública;
 uso do solo metropolitano;
 aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental;
 transportes e sistemas viários integrados.
Conhecida como Lei Lehmann, a Lei 6.766 de 1979, no âmbito federal, legisla sobre o parcelamento do solo urbano, admitido como uma atividade urbanística voltada ao ordenamento territorial
e à expansão da cidade.
A Lei indica as restrições à implantação de loteamentos, com base em requisitos de cunho sanitário
e ambiental, e elege os requisitos urbanísticos mínimos, como a proporcionalidade entre o volume de
áreas públicas e a densidade de ocupação, o tamanho do lote e a extensão de sua testada, as faixas non
aedidicandi e os equipamentos públicos e comunitários.
Dentro da visão mais ambiental, o loteamento para fins urbanos transforma a paisagem local em um
espaço integrado à cidade, muitas vezes sobrecarregando os equipamentos urbanos existentes, a malha
viária, a infra-estrutura e os serviços públicos. A implantação de um loteamento tem direta influência
sobre o meio-ambiente urbano; quando não observadas as normas urbanísticas, pode gerar problemas
que afetam a segurança, a salubridade, a funcionabilidade, a estética e o conforto das cidades.
A lei ainda determina que não será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos ou de expansão urbana em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, ou naqueles que tenham sido aterrados
com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados com declividade igual ou
superior a 30% (trinta por cento) e com as condições geológicas impróprias à edificação; a proibição
estende-se também para áreas de preservação ecológica ou para aquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até sua correção.
Os loteamentos deverão atender a pelo menos certos requisitos ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos. Nessas condições, é obrigatória
a reserva de uma faixa de non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências
da legislação específica. As vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.
Essa lei federal nº 6.766 está em discussão no Congresso Nacional para alterações, por meio do
projeto de lei PL nº 3.057 de 2000. De maneira geral, as mudanças propostas tratam do parcelamento
do solo e da regularização fundiária sustentável de assentamentos humanos em áreas urbanas e, em
especial, da Área de Proteção Permanente (APP).
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Outro importante instrumento de política urbana foi a aprovação do Estatuto da Cidade, Lei n°
10.257 de 10/07/2001, e, posteriormente, com a criação do Ministério das Cidades, constituiu-se uma
moldura legal e institucional federal, que aponta condições efetivas para a implementação de políticas
urbanas democráticas e participativas.
O Estatuto da Cidade, além de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988
relativos à Política Urbana, também, por meio do artigo 5° e incisos XXII e XXIII, aponta, como princípio fundamental, a função social da cidade e da propriedade urbana.
Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
Art. 183 - Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural.
Dentro das políticas urbanas, o Estatuto da Cidade estabelece diretriz geral para as cidades, dentre
elas a obrigatoriedade da elaboração ou revisão do Plano Diretor (PD). Este é um instrumento básico
da política de desenvolvimento e de expansão urbana, uma ferramenta na racionalização no uso dos
recursos públicos para a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação dos recursos naturais. Foi estabelecida sua obrigatoriedade para os municípios com as seguintes características:
 possuírem mais de 20 mil habitantes até 2006;
 serem integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
 serem integrantes de áreas de especial interesse turístico;
 estejam inseridos em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo
impacto ambiental de caráter regional ou nacional;e
 estejam inseridos em áreas onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos
previstos no §4º do art. 182 da Constituição Federal.
O Estatuto da Cidade ainda estabelece, na elaboração do PD, a utilização dos seguintes instrumentos: o uso compulsório, zonas especiais de interesse social, usucapião coletivo, direito de preempção,
regularização de favelas e cortiços.
É por meio do PD que são identificadas e analisadas as características físicas, as atividades predominantes e as vocações dos municípios, como também situações problemáticas e potencialidades
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econômicas ou ambientais. Essas questões devem ser trabalhadas em conjunto com a sociedade local,
de forma organizada e participativa, pois, segundo o Estatuto da Cidade, o PD deverá ser realizado em
bases participativas, interagindo poder público e sociedade civil. Para acompanhamento do PD, a implantação de um Conselho Municipal de Política Urbana de forma paritária - governo local e sociedade
civil - é um instrumento que tem um papel fundamental na sua implementação (Prefeitura Municipal
de Santo André, 2004).

2.2 Agenda para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo 2005-2009
Para a Região Metropolitana de São Paulo, recentemente, a Emplasa - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA - por meio da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEEP),
trabalhou, juntamente com os municípios integrantes dessa metrópole, na elaboração de uma Agenda
que tem por objetivo, entre outros, o desenvolvimento socioeconômico da região. Este é um instrumento de articulação interna do Poder Público, e deste com o setor privado, apontando metas e prioridades para o período 2005 -2009 para a RMSP.
A Agenda tem como principio a busca de uma metrópole competitiva, com disponibilidade de
infra-estrutura e de recursos técnicos e humanos, a sustentabilidade como forma de priorizar a recomposição ou conservação dos recursos econômicos, humanos e naturais, utilizando-os de maneira que
se tornem permanentes. É também principio torná-la uma metrópole solidária, por meio da inclusão
social e valorização da diversidade espacial, social e cultural.
O processo de elaboração consistiu em duas etapas distintas. No primeiro momento, trabalhou-se
na compilação de informações referentes às questões relevantes para o desenvolvimento da RMSP e as
ações necessárias. Fez parte do processo encontros temáticos, tudo subsidiado, com informações necessárias ao entendimento das temáticas que foram trabalhadas em cinco dimensões: urbana, ambiental,
econômica, social e institucional.
O segundo momento consistiu na consolidação final da Agenda, com avaliação, Emplasa e administrações municipais, das cinco dimensões adotadas, sendo elas: a dimensão urbana, que tem em
vista a dinâmica de uso e ocupação do solo; a dinâmica ambiental, que trabalha com a sustentabilidade
considerando as aptidões do território, os recursos naturais e legislação ambiental. Quanto à dimensão
econômica, considera a competitividade da metrópole; a social visa à inclusão social, tratando a geração
e distribuição de renda; e a institucional, considera a avaliação dos instrumentos de regulamentação
urbano-regional da RMSP e sua reorganização institucional.
A Agenda estabeleceu diretrizes para a ação no território de forma integrada, por meio de programas metropolitanos. Tende a atender aos resultados dos encontros, tanto regionais como temáticos,
focando as questões relacionadas à coesão social e ao desenvolvimento econômico; ocupação urbana e
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conservação dos recursos naturais e infra-estrutura e planejamento e gestão metropolitana.
A temática Ocupação Urbana e Conservação dos Recursos Naturais, foco relevante para o escopo
dessa pesquisa, visa garantir, entre outros, a recuperação e preservação dos recursos naturais, em especial dos mananciais e das áreas verdes, como também o uso sustentável dos recursos hídricos. Visa,
ainda, a recuperação das áreas degradas e à sustentabilidade econômica e social, a fim de promover a
saúde, a qualidade e o equilíbrio ambiental.
Prevendo atuação integrada, Estado e Municípios, na recuperação das áreas degradas, propõe-se a
criação de um Sistema de Cadastramento, Recuperação e Acompanhamento das Unidades de Degradação Ambiental. O sistema busca a recuperação das áreas degradadas por processos erosivos, minerações esgotadas e abandonadas, aterros sanitários e lixões desativados, por meio de usos compatíveis
com legislação existente, tanto municipais como demais esferas, objetivando a melhoria das condições
ambientais.
Para a recuperação e disponibilidade hídrica propõe-se a implementação do Programa de Mananciais, com políticas de investimento permanentes em ações de expansão e melhoria dos sistemas de
esgotamento sanitário e tratamento de cursos d’água. Propõe ainda a elaboração de um diagnóstico
completo e de um plano para redução das cargas difusas; também outro programa visando ao controle
de insumos agrícolas.
No entanto, não há menção a programa ou meta especial para um dos maiores responsáveis pela
contaminação dos mananciais: o lançamento dos efluentes sanitários sem tratamento nos solo e cursos
d’água. A expansão do sistema de esgotamento não é suficiente; é preciso que haja a implantação de
coletores tronco com sua devida exportação ou mesmo sistemas de tratamento local. A localidade das
ETEs da RMSP é demonstrada na Figura 2.

Figura 2 - Estações de tratamento de esgoto da RMSP.
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Quanto à produção e distribuição de água tratada, vários programas são propostos no sentido de
atenuar impactos negativos devido às ocupações urbanas, como também garantir a disponibilidade dos
recursos hídricos no abastecimento da RMSP. Para tanto se fazem necessários a preservação, o controle
da qualidade da água e a redução do custo de seu tratamento, como também o controle do uso e ocupação do solo, de maneira compatível às necessidades ambientais.
Quanto aos resíduos sólidos, a Agenda propõe, entre outras, ações de gestão integrada na RMSP,
como a concepção e implementação de Plano Metropolitano de Disposição Final de Resíduos Sólidos
Urbanos e de Lodos de ETE’s e ETA’s. Tem por objetivo, entre outros, garantir a gestão integrada da
coleta, disposição e tratamento dos resíduos, a fim de preservar o meio ambiente e garantir seu aproveitamento econômico.
Faz parte, ainda, da temática Ocupação Urbana e Conservação dos Recursos Naturais a Gestão
Verde Metropolitana que propõe, entre outros, o Zoneamento Ambiental Metropolitano e a criação
de um fórum para implementar tal gestão. Tem por objetivo ampliar e garantir áreas de cobertura
vegetal estratégica para o equilíbrio ambiental da RMSP, com vistas à proteção e preservação dos recursos naturais, tais como: áreas verdes, várzeas de linhas hídricas, estoques de recursos hídricos e áreas
protegidas estaduais e municipais.
A Agenda aborda, dentre os seus programas, o desenvolvimento de atividades sustentáveis nãourbanas, que objetiva a manutenção de determinados usos, como a visitação a áreas de produção agrícola e artesanal de comunidades tradicionais, no sentido de ampliar o desenvolvimento de pesquisas
voltadas a atividades tecnológicas e econômicas, por meio da utilização de plantas medicinais, flores
ornamentais, hortas etc. O desenvolvimento turístico da RMSP também faz parte da Agenda, buscando a geração de emprego e renda, apontando alternativas de desenvolvimento turístico, por meio das
potencialidades regionais e de seus segmentos turístico, histórico, rural, religioso, e outros. Tais programas também se destacam por abordarem temas de interesse ambiental, que fazem parte do escopo
dessa pesquisa.

3.

MEIO AMBIENTE URBANO
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3 MEIO AMBIENTE URBANO
Entende-se Meio Ambiente como um determinado espaço onde se desenvolve um sistema de relações entre as forças do meio físico, biótico e antrópico, por meio de troca de energia e matéria, cujas
alterações podem desencadear modificações na sua dinâmica inicial (FREITAS, et al, 2001). O homem
faz parte do meio ambiente, sendo fundamental que suas ações sigam critérios no sentido de evitar
impactos negativos ao meio físico e biótico, decorrentes de suas atividades; daí a importância do desenvolvimento de trabalhos ambientais integrados.

3.1 Alguns Conceitos
O desenvolvimento desse capitulo é de extrema importância para a compreensão do tema abordado e entendimento dos objetivos almejados por essa pesquisa, que tem como foco de discussão
os ambientes urbano e natural somados à ação do homem. Dessa forma, os conceitos e concepções
abordados a seguir, são de diferentes olhares - acadêmicos, técnicos e políticos - compondo uma visão
global do meio em estudo.
O termo Ambiente Urbano reflete conceitos ambientais e urbanos que interagem no cotidiano
de nossas cidades e sociedade. MOREIRA (1999) entende “... o ambiente urbano como relações dos
homens com o espaço construído e com a natureza, em aglomerações de população e atividades humanas...”.
Nos tempos atuais, a degradação do meio natural tem refletido diretamente nos seres humanos
com a escassez de recursos naturais, o crescente índice de poluição e o aumento da miséria e exclusão
social das sociedades, ver Figura 3. Tais fatos mostram a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento, que tenha como principal objetivo formar cidades e sociedades sustentáveis.
O desenvolvimento sustentável tem como premissa
o desenvolvimento econômico e o bem-estar do homem.
Dependem dos recursos da terra, sendo que o desenvolvimento econômico apoia-se na geração de riqueza, que
requer: terra, trabalho, capital, energia, tecnologia, crédito, habilidades, matérias-primas, água, gerenciamento,
habitação e infra-estrutura (FREITAS, et al 2001).
Segundo os ambientalistas, o desenvolvimento sustentável é a “Forma socialmente justa e economicamente viável de exploração do ambiente que garanta a perenidade dos recursos naturais renováveis e dos processos

Figura 3 - Smog - Fonte: Ambientebrasil | s.d.
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ecológicos, mantendo a diversidade biológica e os demais atributos ecológicos, em beneficio de gerações futuras e atendendo às necessidades do presente” (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Outro aspecto importante é a concepção de desenvolvimento socialmente sustentável, que não é
baseado na produção e sim nas pessoas, tendo como objetivo fundamental o seu bem-estar material e
espiritual, sendo a educação ambiental um instrumento importantíssimo para esse processo. Para que
ocorra a concretização desse modelo de desenvolvimento sustentável, se faz necessário uma parceria
entre governo e sociedade civil, por meio de ações que contribuam ao fortalecimento e habilitação
dos orgãos e das entidades civis, responsáveis pelo planejamento, gestão e implementação das politicas públicas, de forma a “socioambientalizar a consciência brasileira” (Ministério do Meio Ambiente,
2003).
Segundo FREITAS (2002 apud SHAHINI, 2005), o desenvolvimento sustentável deverá ser tratado como um objetivo e não como uma situação já estabelecida de sustentabilidade. Deve ter como
foco um desenvolvimento que integre a justiça social, a qualidade de vida e o equilíbrio ecológico, de
forma a atender as necessidades presentes, sem colocar em risco os sistemas biótico, físicos ou sociais,
e que venha avançar em conhecimentos, por meio de recursos e ações, tais como:
 dedução progressiva do uso de matérias-primas não renováveis;
 desenvolvimento de pesquisas para obtenção de energia alternativa e de produtos renováveis
de acordo com a capacidade de suporte dos ecossistemas;
 avanços nos procedimentos impeditivos à poluição ambiental;
 estabelecimento de medidas na obtenção de dados referentes às necessidades básicas da população, de acordo com as características e condições de cada região, refletindo em metas, ações
e objetivos, no sentido de evitar a redução da qualidade de vida, por meio do esgotamento de
recursos naturais disponíveis, comprometendo, desta forma, gerações futuras.
No complemento desse conceito, o desenvolvimento
sustentável viria como uma condição dinâmica e propositiva, com implementação de medidas possíveis e com
estabelecimento de metas e ações a ser monitoradas.
Outra visão sobre a questão da sustentabilidade está
na abordagem da Biodiversidade ou Diversidade Biológica. Significa a inter-relação da variedade de organismos
vivos de todas as origens, ver Figura 4, compreendendo,
Figura 4 - Ecoaranha - Fonte: Ambientebrasil | s.d.
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dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte. Sem uma visão mais ampla desses conceitos, não é possível trabalhar com
as questões de sustentabilidade.
Nesse contexto, o Brasil possui de 15% a 20% da biodiversidade mundial, parte dela ainda pouco
utilizada ou mesmo conhecida, tendo o maior número de espécies endêmicas, espécie que somente
ocorre em regiões que reúnem condições específicas para a sua sobrevivência. São vários os papéis da
diversidade biológica, tanto na economia, por meio do desenvolvimento de produtos para a indústria
- fitoterápicos, fármacos e alimentos - como na estabilização do clima, a purificação do ar e da água, a
manutenção da fertilidade do solo e do ciclo de nutrientes.
Atualmente, os principais fatores de ameaça à nossa biodiversidade são: a urbanização não planejada, com implantação de infra-estrutura inadequada, com o aumento do impacto negativo; os
desmatamentos; e o uso de tecnologias impróprias na produção florestal, industrial e agropecuária.
Dentro desse contexto socioambiental, no qual a urbanização não planejada é focada como uma das
principais causas dos problemas ambientais, se faz necessária uma breve abordagem sobre as grandes
aglomerações (metrópoles) e sua relação com o meio ambiente, pois trata-se de uma marca característica do século XX, conforme abordado em capitulo anterior.
Sob o ponto de vista demográfico, HOGAN (2002) define o crescimento populacional explosivo como um dos maiores fatores de degradação ambiental, acrescido pela desigualdade social, pelo
consumismo da sociedade moderna e outros. Essa situação é decorrente do acelerado processo de
urbanização de nossas cidades. As regiões metropolitanas vêm proporcionando o mais elevado grau
de impactos urbanos negativos, tanto ao meio físico quanto ao biótico e isso se reflete diretamente na
própria sociedade.
A cidade não é somente um espaço com concentração de muitas pessoas, nem tampouco um aglomerado humano pressionando o uso de seus recursos naturais. A cidade é uma interação de processos
socioambientais, cujo planejamento e gestão incorretos estabelecem impactos negativos como miséria,
desemprego, sub-habitação, violência etc.
BUENO (2004) considera que o meio urbano é estratégico para a reprodução da força de trabalho
e para o apoio à reprodução do capital, tanto na sua produção, como na circulação e troca. É, ao mesmo tempo, objeto de interesse econômico de alguns grupos que envolvem os proprietários de terra,
incorporadores imobiliários, construtores e outros, como também sofre impactos de ações do Poder
Público.
Na visão de GROSTEIN (2002), o solo urbano e água com qualidade são insumos fundamentais
para o funcionamento de uma cidade, região ou metrópole. Considera ainda a importância, pelo Poder
Público, da preservação, nos solos urbanizados, dos espaços naturais com suas áreas florestadas e com as
matas ciliares. Atendendo de forma adequada à drenagem urbana, evitando assim, a impermeabilização

35

de várzeas e canalizações indevidas de córregos, rios etc.
Um olhar mais direto sobre a questão do planejamento urbano, e indiretamente com as questões
ambientais, ocorreu em reação às desigualdades geradas pós-industrialização. O processo econômico de
industrialização e as mudanças de políticas ocorridas na década de 1930 proporcionaram a produção
de um padrão de crescimento das cidades (migração campo-cidade) acompanhada por um intenso
processo de urbanização.
Segundo Ministério do Meio Ambiente (2003), o crescimento da economia brasileira depende,
essencialmente, de incremento tanto na implantação de infra-estrutra de transportes como na de
energia. No entanto, tais fatores se não planejados dentro do contexto de cada bioma (caracteristicas,
potencialidades e fragilidades), poderão acarretar impactos socioambientais negativos.
Quanto aos meios de transporte, a falta de planejamento regional integrado entre as diferentes
modalidades (rodoviário, ferroviário e hidroviário) também é uma caracteristica negativa do sistema,
que se reflete diretamente no escoamento da produção e nos custos de mobilidade das pessoas.
A mesma falta de planejamento ocorre com as questões de desenvolvimento energético, que não
considera o planejamento integrado do território. Essa situação induz à ocorrência de impactos negativos gerados pelo uso do petróleo e seus derivados, pertencentes ao grupo de energia não renovável,
energia obtida de recursos que podem ser repostos pela natureza. Ocasiona a poluição do ar, acidentes
no transporte de cargas perigosas, derramamentos, e contaminação do solo e de aquíferos subterrâneos
e superficiais.
Na tentativa de reduzir tal impacto, o Brasil desenvolveu o programa Pró-Álcool, de energia renovável, como alternativa aos derivados de petróleo, ao biodiesel e às misturas de combustíveis que usam
derivados de óleos vegetais. São também considerados como energia renovável, pela combustão direta
e sem gaseificação, o uso do bagaço de cana, dos rejeitos de serrarias e da lenha e outras alternativas
(Ministério do Meio Ambiente, 2003).
No entanto, alguns desses modelos de energias renováveis - álcool, carvão vegetal e a hidroelétrica - são ainda causadores de outros impactos socioambientais negativos. Como exemplos, têm-se as
grandes concentrações de terra, onde houve a mudança da agricultura familiar para a monocultura de
cana-de-açúcar, acarretando a contratação de trabalhadores informais e temporários, ou pela inundação de grandes parcelas de terras cultiváveis, devido à implantação de hidroelétricas, com a expulsão de
famílias, às vezes, com indenizações não satisfatórias.
Um outro fator que interfere negativamente nas questões ambientais são as atividades urbanas
modernas, que induzem uma parcela da sociedade a um consumo sofisticado, como os grandes centros
comercias (shopping centers), que contêm estabelecimentos comerciais, de cultura e lazer, interferindo
no processo de ocupação do espaço urbano. Devido à grande concentração de usuários, esses ambientes
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construídos criam grandes áreas impermeáveis, com grande geração de resíduos que são lançados no
ar, água e solo. Para resolver tais impactos, sugere-se a aplicação de tecnologias adequadas como formas
preventivas na ocorrência de processos danosos ao meio físico. Atualmente são previstos, por legislação,
alguns instrumentos (EIA - Estudo de Impacto Ambiental; EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança e
outros), exigidos no licenciamento de tais empreendimentos, cuja aplicação mitiga esses impactos.
Uma outra leitura do meio ambiente urbano nas principais cidades modernas e que compromete a
qualidade de vida humana é a sua paisagem. Segundo definição de SANTOS (1999), “... a paisagem é o conjunto
de formas que, num dado momento, exprimem heranças
que representam as sucessivas relações localizadas entre
homem e a natureza...”.
A paisagem urbana, com ou sem odor, a exemplo das
marginais Pinheiros e Tietê, é marcada pelos objetos de
infra-estrutura e de comunicação, como no caso da eletrificação, do uso dos espaços aéreos e subterrâneos e outros. O sistema de mobilidade urbana, por sua vez, exerce
um papel de maior relevância nesse cenário negativo. São
viadutos, pontes, vias expressas, grandes áreas imperme- Figura 5 - Paisagem urbana noturna Fonte: PMSA/2006
abilizadas para uso de estacionamento e outros, que se
sobrepõem e direcionam o desenho urbano. Atualmente, é priorizado o transporte individual motorizado, que, além de impor a construção dessas obras civis e outras incomodidades, provoca uma névoa
de particulados com sérios riscos à saúde, apresentado pela Figura 5.
Finalmente, caracterizando o ambiente urbano, têm-se várias atividades básicas de infra-estrutura e
serviços que subsidiam e permitem a ocupação da população. São as áreas de tratamento e disposição
de detritos, cinturões verdes de horticultura, unidades de conservação ambiental e reservatórios de
abastecimento d’água. Estas últimas, as unidades de conservação e reservatórios, constituem objetivo
de estudo deste trabalho.

3.2 Processos do Meio Físico-ambiental e Atividades Modificadoras do Meio Ambiente
Por definição, meio físico é a interação de componentes predominantemente abióticos (solos, rochas, água, ar) e energias naturais (gravitacional, solar, energia interna da terra e outras), incluindo a
modificação decorrente de ações antrópica e biótica. Considera-se atividade modificadora do meio
ambiente toda atividade humana que possibilita alteração no processo, propriedades ou características
físicas, químicas ou biológicas em certo ambiente (FORNASARI FILHO, et al, 1992).
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O conceito de degradação ambiental, segundo BITAR (1997), tem sido associado aos efeitos considerados negativos ou adversos ao meio ambiente, decorrentes de atividades ou intervenções humanas.
Os processos do meio físico interagem com os do meio biótico e do meio antrópico (socioeconômico
e cultural), estabelecendo a dinâmica do meio ambiente. A análise e tratamento dessa dinâmica, feita
por meio dos processos físicos, e suas modificações, pelos processos tecnológicos, é que embasou as
elaborações de recomendações gerais no uso e ocupação das áreas de proteção e de recuperação dos
mananciais, objetivo dessa dissertação.
Tem-se como processo tecnológico o conjunto de
técnicas aplicadas em uma operação que caracteriza a
implantação, o funcionamento ou a desativação de uma
atividade modificadora do meio ambiente, como pode
ser visto na Figura 6. Processos tecnológicos, derivados de
atividades modificadoras decorrentes da implantação de
projetos urbanísticos e de equipamentos, alteram principalmente os seguintes processos do meio físico: circulação da água no ar, erosão pela água, escorregamento,
inundação e alagamento, movimentação das águas de
subsuperfície, processos pedogenéticos e alteração físicoquímica.
Figura 6 - Processos do meio físico - Fonte: CD Billings/2000

3.2.1 Circulação de água no ar
Esse processo está relacionado com a dinâmica da água na atmosfera, seja por meio da sua evaporação, que é a transferência da fase liquida para a de vapor da água contida em reservatórios (oceanos,
rios, represas etc.), nos poros dos solos e transpiração das plantas para a atmosfera; condensação, sendo
a passagem do estado de vapor da água ao estado líquido, por resfriamento, na forma de nevoeiros e
nuvens; e precipitação é a forma pela qual a água retorna à superfície do solo vinda das nuvens, por
meio da chuva, granizo ou neve.
Esse processo pode acarretar alterações significativas em empreendimentos que, na sua implantação, venham a remover grande massa vegetal, ou mesmo, a criação de reservatórios de água. No primeiro caso, tais processos acarretam a diminuição ou o aumento da taxa de evaporação da água existente
na superfície do solo, proporcionando, dessa forma, um desequilíbrio ambiental por meio da formação
de ilhas de calor, inversão térmica e alterando negativamente o conforto térmico das cidades.
3.2.2 Erosão pela água
Consiste na desagregação e remoção de solo, fragmentos e partículas de rocha pela ação gravitacio-
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nal somada à da água precipitada e de escoamento, apresentado-se na forma de erosão laminar, sulcos,
ravinas, boçorocas e piping (erosão interna), considerando nesse processo, as ações de fluxos de água,
de embate de ondas e oscilações de nível d’água (FORNASARI FILHO, et al, 1992).
O escoamento das águas superficiais é alimentado
pela águas precipitadas; parte não infiltra no solo e escoa
superficialmente, sendo o padrão de escoamento determinado pelas características e propriedades do solo. Por
sua vez, o escoamento fluvial, que também é alimentado
pelas águas precipitadas e superficiais, possui características vinculadas à forma geométrica da calha de escoamento, pelo seu tamanho e declive, conforme Figura 7,
que tem uma ação direta na erosão das margens e do leito
fluvial.

Figura 7 - Erosão pelas águas - Fonte: Ambientebrasil | s.d.

As atividades modificadoras que alteram as condições naturais da superfície, provocando alterações no escoamento das águas, ocorrem principalmente pela movimentação do solo (cortes, aterros,
escavações etc.) o que ocasiona a desestruturação dos solos, deixando-os suscetíveis, seja por meio da
alteração da topografia e/ou cobertura do solo. Outro fator modificador são as obras civis (edificação,
infra-estrutura etc.), agindo como impermeabilizadores do solo e/ou obstáculos ao fluxo das águas
superficiais, ocasionando concentração de águas superficiais e o processo erosivo.
3.2.3 Escorregamento
Por definição, é o movimento rápido de massas de solo ou rocha, de volume bem definido, deslocando-se para baixo e para fora de um talude, seja esse natural ou de corte e aterro, tendo como principal elemento regulador de seu processo a água (FORNASARI FILHO, et al, 1992).
Durante períodos prolongados de chuva, a ação da água se dá por meio do aumento da saturação
dos solos, diminuindo dessa forma sua resistência, como também o aumento de seu peso especifico,
o que ocasiona sua instabilização. E, ainda, a água ocasiona pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas,
atuando nos maciços, na forma de vazios, fissuras, trincas, juntas e outros, sendo esse processo o mais
comum de ruptura de taludes rochosos e terrosos, representado pela Figura 8.
Entre outros elementos que influenciam no processo de escorregamento está a erosão, que pode
alterar as características geométricas do talude, por meio da formação de paredes subverticais incompatíveis com a resistência do solo, e também o calor solar, que é um elemento que provoca trincas de
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contratação e dilatação térmica.
A cobertura vegetal, por sua vez, atua como elemento
de redução da infiltração da água no solo, aumentando
a sua resistência, por meio de suas raízes, protegendo-o
contra a erosão.
As principais atividades modificadoras do meio ambiente que propiciam esse processo são decorrentes da remoção ou destruição da cobertura vegetal e de operações
de movimentação de solo ou rocha.

Figura 8 - Erosão por escorregamento - Fonte: Ambientebrasil | s.d.

3.2.4 Inundação e alagamento
Inundação é o extravasamento das águas de um determinado curso d’água para suas áreas marginais, quando a vazão é superior à capacidade de descarga da calha, ocasionando enchentes (acréscimo
na descarga por certo período de tempo), assoreamento de canal (deposição de sedimentos com a
intensificação da erosão pela água), barramentos (entulhamento da drenagem) ou remansos (alargamento da calha do curso d’água).
O alagamento ocorre quando a água da chuva não se desloca rapidamente, seja pela depressão topográfica ou pela deficiência no sistema de drenagem (erro em projeto, dimensionamento, ou sua obstrução, ausência de manutenção), conforme Figura 9.
O tipo de cobertura do solo é um elemento que pode
reduzir ou potencializar a significância das inundações e
alagamentos. No caso da cobertura com vegetação, esta
facilita a infiltração das águas pluviais, servindo de barreira, reduzindo dessa forma, a quantidade de águas que
chega às calhas dos rios. Já as coberturas que impermeabilizam o solo, como no caso do asfalto e outros, aumentam a velocidade do escoamento da águas superficiais,
contribuindo na ocorrência de grandes inundações.
Figura 9 - Alagamento - Fonte: PMSA/2001.
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3.2.5 Movimentação das águas de subsuperfície
Esse processo corresponde a todo deslocamento das águas no solo, como a infiltração (a água penetra no subsolo pela superfície), o escoamento e a capilaridade (movimento associado às tensões de um
solo a água alcança pontos acima do nível do lençol freático).
Das águas pluviais, parte escoa superficialmente e outra parte infiltra no solo até atingir uma superfície impermeável, estabelecendo dessa forma duas zonas: zona não-saturada (que se situa entre a
superfície e o lençol freático, tendo em seus poros água e ar) e a zona saturada (localizada abaixo da
superfície freática tendo seus poros totalmente preenchidos com água, recebendo o nome de água
subterrânea, sendo aproveitada para abastecimento).
A alteração desse processo dá-se por meio de atividades, como a terraplenagem de grande impacto,
impermeabilização do solo em áreas extensas, revolvimento do solo superficial, retirada de cobertura
vegetal, reservatórios de água, exploração de águas subterrâneas e outros.
3.2.6 Interações físico-químicas na água, solo e rocha
É o conjunto de reações entre substâncias e elementos (íons) encontrados na água, no solo e na
rocha. Podem ocorrer vários níveis de interações físicoquímicas, operações estas que se alteram na introdução
de substâncias ou elementos químicos.
O lançamento ou disposição de efluentes sanitários e
seus rejeitos no solo e na água, assim como a utilização
de biocidas na agricultura, são exemplos de introdução
de novos elementos, com potencial de interação físicoquímica. Podem acarretar mudanças qualitativas no solo
e na água, conforme o uso que se faz deles, demonstrados
na Figura 10.
Figura 10 - Lançamento de efluentes sanitários na água - Fonte: PMSA/2006.

3.2.7 Aspectos de interferência no meio ambiente na implantação de atividades modificadoras
As atividades de uso e ocupação do solo determinam maior interferência no meio ambiente, devido aos processos de movimento de terra, implantação de obras civis de infra-estrutura e edificações,
lançamento de rejeitos líquidos, remoção do solo superficial e de cobertura vegetal, construção de
reservatório e lagos artificiais, geração de resíduos para bota-fora, entre outros.
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a) Movimento de terra
Compreende um conjunto de escavações, transporte, disposição e compactação de terras, na execução de um empreendimento, decorrente da implantação do projeto geométrico, envolvendo o sistema
viário, quadras e lotes, como também a implantação de drenagem de superfície, conforme mostra a
Figura 11.
Essa atividade é uma das mais preocupantes, pois é a que oferece maior risco de danos ambientais
no processo de implantação de um empreendimento, atingindo não só seu território, como também
seu entorno, principalmente em épocas de chuva, quando é levado pelas águas superficiais materiais particulados, provocando assoreando das drenagens naturais ou
construídas (FARAH, 2003).
Recomenda-se que, inicialmente, as superfícies dos
taludes sejam protegidas pelo plantio de gramíneas, ou
outra técnica mais apropriada (dependendo do tipo do
material do solo), acompanhada pela implantação de sistema de drenagem. E, ainda, os seguintes procedimentos:
Figura 11 - Atividade modificadora do meio - Fonte: PMSA/2006.

 reduzir a exposição do solo, evitando terraplanagem simultânea em toda a área, e exigir
proteção superficial (vegetal e de drenagem), de acordo com as características geotécnicas do
terreno;
 estabelecer um programa de terraplanagem que considere incômodos por ruído, vibrações e
poeira, além de risco de acidente e danificação de construções circunvizinhas; e
 prever, em áreas de empréstimo, a recuperação e, eventualmente, a reabilitação do local.
b) Obras civis de infra-estrutura e edificações
As obras de infra-estrutura básica podem ser executadas comitantemente aos trabalhos de terraplenagem, caracterizando-se por:
 sistema de drenagem de águas superficiais: conjunto de operações e instalações com objetivo
de coletar, retirar e reconduzir a água superficial ou de pergolação de uma determinada área. É
composto por guias, sarjetas, escadas drenantes, canalização subterrânea, e outros. Recomendase, por se tratar de Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs), o uso de tecnolo-
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gias adequadas, considerando os aspectos de permeabilidade, a exemplo de canaletas vegetadas;
 sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento: acarretará em impactos diferenciados, dependendo da tecnologia adotada, podendo envolver obras de impactos controláveis e
temporários, de acordo com projeto licenciado ambientalmente;
 execução de sistema viário e pavimentação: o sistema de drenagem é o maior responsável pela
sua eficiência; por outro lado, tratando-se de APRMs, suas dimensões dependem do seu uso,
vinculado este ao tipo de pavimentação; e
 rede de energia elétrica: suas obras levam a alterações de menor impacto ao meio; no entanto,
deverão ser tomadas precauções com relação à vegetação, devido às copas das árvores que podem
danificar as fiações.
Na edificação das unidades habitacionais, os impactos ambientais de maior relevância são a geração de entulho, ruído, poeira e contaminação do solo e da água, com a lavagem de equipamentos e
materiais.
FREITAS, et al, (2001). Podem ser indicados os seguintes procedimentos com abordagem ambiental integrada:
 estabelecer um programa de obras que considere incômodo por ruídos, vibrações e poeira,
além de risco de acidentes e danificação de construções circunvizinhas;
 monitorar a execução correta das obras, destacando-se a eficiência do sistema de drenagem, a
construção de contenções necessárias e a segurança de escavações;
 reduzir a geração de resíduos sólidos;
 acompanhar o cumprimento de metas e prazos estabelecidos na fase de planejamento para a
implantação dos sistemas de infra-estrutura, e condicionar a entrega da unidade habitacional à
entrada em funcionamento desses sistemas; e
 pesquisar tecnologias de edificação menos impactantes que as usuais e, no caso de auto-construção, fazer o parcelamento atrelado ao projeto, com acompanhamento especializado.
c) Rejeitos líquidos e efluentes sanitários
A contaminação da água e do solo por rejeitos líquidos e efluentes sanitários pode alterar os processos de interações físico-químicos do meio. No solo, interfere diretamente na movimentação das águas
de superfície, ao modificar a espessura das camadas superficiais, refletindo na infiltração, no escoamento e na capilaridade do solo, conforme demonstrado na Figura 12.
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No meio líquido, proporciona uma intensa atividade
coloidal, com grande quantidade de partícula sólida, levando a eutrofização dos reservatórios. Tal processo acarreta mudanças qualitativas tanto na água como no solo,
comprometendo, dessa forma, diversos usos deles.
Portanto, deve-se evitar o lançamento de tais poluentes nos corpos hídricos e solo, adotando medidas tecnológicas adequadas no tratamento e na disposição final de
seus resíduos líquidos e sólidos.

Figura 12 - Lançamento de efluentes sanitários no solo - Fonte: PMSA/2006.

d) Remoção de cobertura vegetal e solo superficial
A remoção da cobertura vegetal e do solo superficial
tende a intensificar o processo erosivo ao desestruturar
solos e expor seus horizontes mais suscetíveis à erosão,
Figura 13. Esse processo manifesta-se na forma de erosão laminar mais intensa, sulcos, ravinas e boçorocas nas
áreas escavadas. Dessa forma, deve-se evitar a retirada do
solo superficial para que não se danifique a camada do
solo pedologicamente mais evoluído.

Figura 13 - Erosão do solo - Fonte: Ambientebrasil | s.d.

e) Construção de reservatórios e lagos artificiais
Na execução de reservatórios de abastecimento de água, ou para construção de lagos artificiais,
quando este necessita do desvio de rios, especialmente no caso de abertura de canais, tende a desencadear e intensificar o processo erosivo no entorno do alagado, particularmente nas bordas do canal.
A supressão da vegetação da área a ser inundada acelera o processo erosivo do solo, durante o período que antecede a formação do lago. Já durante o enchimento do reservatório, as áreas suscetíveis
à erosão, situadas no entorno (Figura 14), tendem a apresentar colapsos em blocos de solo devido ao
embate de ondas.
Com a formação do lago ou reservatório, altera-se a movimentação das águas de subsuperfície,
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elevando os níveis freáticos locais e regionais, gerando novas áreas úmidas ou alagadas. Com o aumento da massa d’água local, poderá ocorrer alteração
climática, devido às condições de umidade, acarretando
em aumento ocasional de nebulosidade e atenuação de
temperatura.
A operação e manutenção desses equipamentos compreendem um conjunto de atividades voltadas ao controle
do nível d’água, no atendimento ao seu objetivo. Envolve
inspeções periódicas e regulares com vistas a detectar danos nas estruturas de composição da obra, como também
a relação com o entorno, no que diz respeito aos seus
impactos, tanto físico-ambiental como socioeconômico.
Figura 14 - Formação de lagos - Fonte: Ambientebrasil | s.d.

f ) Bota-fora
As atividades de terraplenagem e a de implantação de obras de infra-estrutura básica geram resíduos
sólidos, geralmente excedentes das escavações e de entulho, que devem ser dispostos em áreas regularmente legalizadas.
Os resíduos da construção civil originam-se com as atividades de limpeza; obras de drenagem, abastecimento de água, esgoto e energia; e na construção das edificações. Os entulhos, por sua vez, vêm das
sobras e / ou dos desperdícios do próprio sistema construtivo.
Para melhor atendimento dessa atividade, recomendam-se os seguintes procedimentos (FREITAS,
et.al. 2001):
 reduzir a geração de resíduos, tratá-los no sentido de diminuir seu volume e atenuar sua periculosidade;
 reutilizar o resíduo sólido in natura ou reciclado;
 separar os resíduos de acordo com a NBR 10004 (ABNT,1987): aterro de resíduos perigosos
industriais (classe I), aterro sanitário (classe II) e para aterros de resíduos inertes (classe III); e
 utilizar forma compatível à área de bota-fora.
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3.3 Saneamento Ambiental
Entende-se por saneamento ou saneamento ambiental o conjunto de ações, serviços e obras que
tem por finalidade atingir nível crescente de salubridade ambiental, por meio do abastecimento de
água potável, coleta, tratamento e disposição final dos resíduos liquidos, sólidos e gasosos, controle dos
focos de doenças transmissíveis, drenagem urbana, o emprego da disciplina sanitária no uso e ocupação
do solo, e outros (Lei Estadual Nº. 7.750, de 31 de março de 1992).
Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2000, executada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificou-se que 20% da população brasileira não é atendida
por abastecimento de água potável. Quanto ao esgoto, a mesma pesquisa aponta que 57% da população brasileira não tem seus esgotos ligados à rede pública e 80% desse esgoto não dispõe de tratamento
(Ministério do Meio Ambiente, 2003).
A abordagem por município confirma os dados anteriores, pois dos 5.507 municípios brasileiros,
somente 2.874 são atendidos com o sistema de esgotamento sanitário e apenas 33,5% dos domicílios
desses municípios são servidos por rede de esgoto. Dos domicílios servidos, 64,7% do esgoto coletado
não tem nenhum tipo de tratamento, sendo despejados diretamente nos corpos d’água (SANTOS,
2002); o quadro é menos critico para a Região Metropolitana de São Paulo, segundo dados da Emplasa
(2005), conforme abordado em capítulo anterior, ver Figura 15. Essa situação compromete os aqüíferos no uso para o abastecimento, irrigação e, até mesmo, para o lazer e turismo, sendo responsável por

Figura 15 - Esgoto tratado em relação ao coletado - Fonte: EMPLASA/2005.
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grande parcela das doenças contraídas por vinculação hidricas.
A não-existência de abastecimento de água tratada ou mesmo o esgotamento sanitário e seu devido
tratamento representam um grave problema de saúde pública, sendo responsáveis diretamente por
77% dos casos de mortalidade infantil até um ano de idade e, mais, pelos casos de mortalidade prematura e morbidade adicional, representando cerca de 8.500 casos anuais brasileiros (SANTOS, 2002).
Com relação à gestão de resíduo sólido, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
(2000), dos 5.507 municípios brasileiros, 4.026 têm população de até 20 mil habitantes; nestes, 68,5%
de seus resíduos gerados são lançados em lixões ou alagados. Por sua vez, os resíduos gerados pelas 13
maiores cidades com população superior a um milhão de habitantes, que representam cerca de 31,9%
de todo o lixo urbano brasileiro, têm como local para disposição final aterros sanitários e aterros controlados, e apenas 1,8% depositados em lixões.
A drenagem urbana, de acordo com a mesma pesquisa, aponta 78,6% dos municípios servidos pelo
sistema de drenagem de águas pluviais, item importantíssimo no controle e prevenção de inundações
e alagamentos. No entanto, o problema da enchente atinge um em cada quatro municípios brasileiros,
tendo como principal causa a má qualidade da gestão e operação dos sistemas urbanos, tendo como
principais indicadores: obstrução de bueiros (51%); obras inacabadas (27,9%) e dimensionamento
inadequado de projeto (22%), com um índice de 31% dos casos em adensamento populacional em
locais inadequados (SANTOS, 2002).
3.3.1 Poluição ambiental e a questão da saúde
Segundo a óptica de MOTA (1997), a qualidade de vida do ser humano está diretamente associada
à questão da saúde, e esta, por sua vez, relaciona-se às condições econômicas, sociais e ambientais, refletindo diretamente as condições de alimentação, de abastecimento de água, de moradia, de transporte, destinação dos esgotos e do lixo, renda, trabalho, qualidade do ar, do lazer, higiene, entre outras.
A incidência de doenças e sua transmissão dependem das condições do meio, ou seja, a presença
de poluição ambiental (resíduos liquídos, sólidos e gasosos) em um ecossistema pode vir a favorecer o
surgimento e sobrevivência de macro e micro-organismos que fazem parte da cadeia de transmissão de
doenças.
É por meio da Microbiologia e da Epidemiologia que são estudadas as caracteristicas dos microorganismos, como também seus modos de propagação no meio ambiente. Segundo MOTA (1997), são
assim definidas:
Microbiologia: definida como o estudo dos microorganismos e de suas atividades, pertencendo ao grupo: as bactérias, vírus, protozoários, fungos, helmintos(vermes) e algas. Estão presentes no ar, no solo, na água, nos alimentos e nos organismos de animais, e a sua
  Segundo OMS (Organização Mundial de Saúde) Saúde é “ o estado de completo bem-estar físico, mental e social
e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.
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sobrevivencia depende das condições de umidade, temperatura e alimentação.
Epidemiologia: é a ciência que estuda o processo saúde-doença, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e dos agravos á saude coletiva, propondo medidas especificas de prevenção , de controle ou de erradicação, tendo como objetivo
controlar a propagação de doenças por meio da determinação de seu agente etiológico (causa da doença) e de sua transmissão.

Dentro do conceito de poluição ambiental, serão abordados os principais problemas ambientais urbanos que as cidades e a população de modo geral enfrentam com o acelerado processo de urbanização,
como também com a falta ou insuficiência de planejamento e de políticas públicas de saneamento.
a) Poluição atmosférica
O ar atmosférico poluído é um transmissor em potencial, responsável pelas doenças respiratórias, tais como
bronquite, enfisema, asma e outros. Entre os poluentes os
principais são: monóxido de carbono, óxido de enxofre
e nitrogênio, hidrocarbonetos, oxidantes fotoquimicos e
material particulado, conforme Figura 16. São resultantes dos seguintes processos, apresentados no Quadro 1.

Figura 16 - Poluição atmosférica - Fonte: Ambientebrasil | s.d.

QUADRO1 - Principais poluentes e processos responsáveis pelas doenças respiratórias

POLUENTE

RESULTADOS

CO2

Queima de petróleo e do carvão, para o transporte, geração de energia etc., desmatamento e queima da biomassa;

CH4
CFCs
N2O

Queima da biomassa, combustiveis fósseis, fermentação do lixo, dejetos etc.;

O3

Produzido em reações que envolvem hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, liberados na queima de combustiveis fósseis.

Substâncias artificiais utilizadas em sistemas de refrigeração, “sprays”, e outros;
Queima de combustiveis fósseis e madeira, decomposição de resíduos de colheitas;

FONTE: MOTA 1997

Acrescentam-se, ainda, na poluição atmosférica, os odores desagradáveis que alguns compostos
provocam (ex: gás sulfídrico) e a perda de visibilidade ocasionada pela presença de material particulado.
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É por meio da poluição somatória mundial da atmosfera que se dá o fenômeno efeito estufa ou aquecimento
da terra, exatamente pelo aumento do gás carbônico.
Esse gás é produzido pela queima de combustíveis fósseis
provenientes das atividades industriais, pela produção de
energia elétrica e uso do automóvel (Figura17), dentre
outras atividades. Como resultado, causa o descongelamento das calotas polares, acarretando o aumento do nível do mar; a inversão térmica, responsável pelo aumento
do número de problemas respiratórios, principalmente
nos grandes centros urbanos; e ilhas de calor, diretamente
Figura 17 - Poluição do ar - Fonte: PMSA/2006.

relacionadas ao aumento da temperatura urbana, levando à ocorrência de chuvas localizadas em áreas
restritas dos centros urbanos provocando enchentes e inundações.
De acordo com relatório do Banco Mundial, a questão da poluição do ar no Brasil está relacionada,
principalmente, às emissões provenientes dos meios de transporte. Tais emissões são mais problemáticas ao meio ambiente por estarem mais próximas da superfície e, também, por serem formadas de
particulados mais finos do que os emitidos pelas indústrias típicas. Segundo estudo realizado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os sistemas empregados nos meios de transporte,
principalmente os movidos por derivados de petróleo, apontam que, em determinado nível de congestionamento, o consumo de combustível chega a cerca de 190 mil litros de gasolina nas horas de pico,
sendo responsáveis pela emissão de aproximadamente 112 mil toneladas por ano de CO (SANTOS,
2002).
A chuva ácida e a destruição da camada atmosférica
de ozônio são as conseqüências mais danosas do lançamento de poluição na atmosférica global, que implicam
sérios riscos à saúde. O primeiro efeito é resultante da
presença de plumas de poluentes industriais e de automóveis, que se precipitam com as chuvas, ocasionando
perdas de áreas vegetadas (Figura 18), como também é
causa da poluição das águas pluviais e corrosão de elementos do meio urbano. O buraco de ozônio é causado
por uma série de atividades do homem, tais como o efeito sinérgico do uso de CFCs em refrigeração e aerossóis
Figura 18 - Erosão por chuva ácida - Fonte: Ambientebrasil | s.d.
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e compostos de flúor, deixando vulnerável à radiação ultravioleta, provocando riscos cancerígenos e
mutacionais, entre outros.
b) Poluição hídrica
A água é um elemento da Natureza indispensável ao ser humano e também um meio de transmissão de doenças. As doenças veiculadas pela água são provocadas por dejetos, devido aos microorganismos patogênicos que são eliminados com as fezes. Decorrem da falta de redes ou sistemas adequados
de esgotamento sanitário e acabam contaminando, por microorganismos patogênicos os mananciais
superficiais ou subterrâneos de água.
As doenças que são transmitidas pela água são denominadas de doenças de veiculação hídrica, a
qual funciona apenas como transporte de microorganismos e não como meio de reprodução. Pode ser
transmitida por meio de sua ingestão ou de alimentos por ela contaminados (febre tifóide, cólera, hepatite infecciosa, etc.), ou por contato (esquistossomose, doenças infecciosas dos olhos, ouvidos etc.).
Para se saber se uma água está em condições de ser consumida pelo ser humano, deve-se fazer análise
bacteriológica, a fim de detectar presença de microorganismos patogênicos, utilizando-se como um
indicador as bactérias do grupo coliforme.
Os coliformes totais constituem um grande grupo de bactérias situadas no solo, na água e em fezes
de seres humanos e outros animais de sangue quente. Os coliformes fecais pertencem a um grupo de
bactérias originárias do trato intestinal humano e de outros animais, sendo, na análise da água, a mais
indicada, por ter maior precisão no apontamento da matéria fecal.
Os coliformes fecais, na sua maioria, não são patogênicos, mas existem em grandes quantidades nas
fezes, e sua presença na água é um indicador de que ela recebeu dejetos e contém microorganismos patogênicos. Os padrões para a qualidade da água para consumo humano - padrões de potabilidade - exigem a ausência total de coliformes fecais nas amostras de água destinada ao abastecimento humano.
A perda de fontes de água doce é um dos problemas
mais graves causados pela poluição hídrica, por esgotos
domésticos e industriais, em quantidade superior ao poder de depuração dos rios. Além disso, existem problemas
com a retirada excessiva de água para os sistemas de irrigação na agricultura e produção industrial, contribuindo
de maneira significativa na escassez desse recurso, Figura
19.
A qualidade da água utilizada para o abastecimento
humano fica comprometida, principalmente, com o lanFigura 19 - Poluição hídrica - Fonte: PMSA/2006.
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çamento de esgotos sanitários sem tratamento nos corpos hídricos e, ainda mais, quando eles cortam
regiões agrárias, pois o uso de pesticidas e fertilizantes agrava o problema da contaminação.
Outros fatores, como o desmatamento, os garimpos ilegais e a erosão decorrente do mau uso do
solo contribuem de forma negativa para a poluição ou mesmo para o assoreamento dos corpos hídricos
disponíveis para o abastecimento humano.
c) Resíduos sólidos
O lixo é um transmissor de doenças. A transmissão
dá-se por via direta, por meio de microorganismos patogênicos (virus, bactérias, protozoários), podendo ser
contraidas por pessoas que manuseiem esse material, provocando doenças epidérmicas, instestinais e respiratórias;
ou por via indireta, que pode alcançar uma população
maior, por intermédio de um meio ambiente poluído
(ar, água e solo), insetos (moscas, baratas etc), roedores
e outros animais (suínos, aves, caes, gatos etc). Um dos
grandes problemas resultantes do lixo acumulado é a proFigura 20 - Lixão Alvarenga - Fonte: PMSBC/2001.

liferação de insetos e roedores, que se abrigam, se alimentam e se reproduzem nesse meio, que são os
ratos, moscas, baratas e mosquitos (Figura 20).
Define-se resíduos sólidos ou lixo “como sendo os restos das atividades humanas, considerados
pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis”, apresentando-se nos estados sólido, semisólido ou semilíquido (VILHENA, 1995).
É classificado por sua natureza física (seco e molhado), por sua composição quimica (matéria orgânica e matéria inorgânica) e pelos riscos potenciais ao meio ambiente: perigosos, não inertes e inertes,
conforme detalhamento no Quadro 2.
QUADRO 2 - Classificação Dos Resíduos Sólidos Quanto A Periculosidade
CATEGORIA

CARACTERÍSTICAS

Classe I
(Perigosos)

Apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, caracterizando-se por
possuir uma ou mais das seguinte propriedades: inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxidade e patogenicidade.

Classe II
(Não inertes)
Classe III
(Inertes)

Podem ter propriedades como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, porém, não se enquadram como resíduos I e III.
Não têm constituinte algum solubilizado em concentração superior ao padrão de
potabilidade de águas.
FONTE: ABNT,1987
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Outra forma de classificação dos resíduos sólidos é sua origem, que pode ser:
 Domiciliar: originado pelas residências e constituído por restos de alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas e outros.
 Comercial: vindo de diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares etc.
 Público: originado pelos serviços de limpeza pública urbana, por meio dos serviços de varrição de vias públicas, de praias, galerias, córregos e terrenos, poda de árvores e corpos de animais,
como também os de limpeza de áreas de feiras livres, constituído por restos de vegetais, embalagens etc.
 Serviços de Saúde e Hospitalar: formados por resíduos sépticos, ou seja, aqueles que contêm
germes patogênicos, vindos de hospitais, clínicas, laboratórios etc., e materiais do tipo seringas,
agulhas, luvas, algodão etc.
 Portos, Aeroportos e terminais Rodoviários e Ferroviários: formado por resíduos sépticos, que
contêm germes patogênicos, constituindo-se basicamente por materiais de higiene, asseio pessoal
e restos de alimentos, que podem veicular doenças provenientes de outras cidades e países.
 Industrial: originado por atividades dos ramos das indústrias, tais como metalúrgicas, química, petroquímica, papeleira, alimentícia etc. Sua composição pode apresentar-se nas formas
de cinza, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos etc., sendo essa categoria, na sua
maioria, considerada da Classe I (tóxico).
 Agrícola: oriundos das atividades agrícolas e da pecuária, sendos os principais residuos as
embalagens dos fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações, restos de colheitas etc.
 Entulho: são resíduos oriundos de construçao civil, composto de demolições, restos de obras,
escavações etc. Geralmente é composto por material inerte, mas nele também podem ser encontrados materiais tóxicos, como no caso de restos de tinta, peças de amianto e metais diversos.
No Brasil, é competência dos municípios a gestão dos resíduos sólidos produzidos em seu território, com exceção dos resíduos de natureza industrial; os resíduos sólidos de geração domiciliar variam
de acordo com o tamanho das cidades:
 municípios com até 200 mil habitantes - recolhimento de 450 a 700 gramas por habitante/
dia;
 municípios com mais de 200 mil habitantes, a quantidade aumenta para a faixa entre 800 e
1.200 gramas por habitante /dia.
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Segundo SANTOS (2002), esse montante de produção é um desafio à sustentabilidade. Deve haver preocupação na gerência de estruturas para a coleta e na sua disposição final, compatibilizada com
a mudança dos padrões de consumo. Outro desafio para os serviços públicos é a questão da limpeza
urbana, que consiste em remover o lixo e dar um destino final aos resíduos coletados.
Devido à limitação orçamentária pública, o destino final dos resíduos coletados fica em segundo
plano dentro das prioridades municipais, passando a ser lançados sem o menor controle. Tal fato é
mais comum ocorrer em municípios de menor porte, formando os afamados “lixões”, que poluem o
solo, o ar atmosférico, as águas subterrâneas e superficiais, do local e de seu entorno, conforme citado
anteriormente.
d) Poluição difusa
As cargas difusas são cargas poluidoras cuja identificação de origem é difícil ou impossível. Geralmente, são provocadas pelo escoamento das águas de chuva que carrega várias cargas poluentes, como
os exemplos da Figura 21, geradas em áreas extensas, chegando aos corpos de água de forma irregular,
comprometendo a qualidade das águas dos rios e represas. Podem ser divididas em duas categorias:
rural e urbana.

Figura 21 - Poluição difusa - Fonte: Scarambone/2003.

Na área rural, as fontes são, em grande parte, relacionadas às atividades agrícolas, tendo como principais poluentes os fertilizantes e pesticidas.
Já na área urbana, parte da poluição gerada tem origem no escoamento superficial sobre áreas
impermeáveis. Provém de atividades que depositam poluentes de forma esparsa sobre a área de contribuição da bacia hidrográfica, tais como: áreas em fase de atividades de construção, depósitos de lixo ou
de resíduos industriais, lixo acumulado nas ruas e calçadas, residuais orgânicos de pássaros e animais
domésticos, abrasão dos pneus e o desgaste das ruas pelos veículos, resíduos de combustível, óleos e
graxas deixados por veículos, poluentes do ar etc. É comum a poluição difusa ser decorrente de sedimentos poluídos e erodidos que assoreiam as calhas dos rios.
Os principais poluentes que são assim carreados são sedimentos, matéria orgânica, bactérias, metais
como cobre, zinco, manganês, ferro e chumbo, hidrocarbonetos provenientes do petróleo, tóxicos,
como os pesticidas, e os poluentes do ar que se depositam sobre as superfícies.
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Ligações clandestinas de esgotos, efluentes de fossas sépticas, vazamentos de tanques enterrados
de combustível, restos de óleo lubrificante, tintas, solventes e outros produtos tóxicos despejados em
sarjetas e bueiros que são transportados pela rede de drenagem urbana também contribuem para o
aumento das cargas difusas.
Algumas condições caracterizam as fontes difusas de poluição (MOTA, 1999):
 lançamento da carga poluidora intermitente (não contínuas) está relacionado em grande parte a eventos meteorológicos;
 os poluentes são transportados a partir de extensas áreas e são transportados pelo escoamento
superficial até atingirem o corpo receptor;
 as cargas poluidoras não podem ser monitoradas a partir de seu ponto de origem, mesmo
porque sua origem exata é impossível de ser identificada;
 a Poluição Difusa tem sua extensão relatada a partir de eventos climáticos imprevisíveis,
como também as condições geológicas e geográficas, que se diferenciam de região para região e
de ano para ano;
 é difícil o estabelecimento de padrões de qualidade para o lançamento de efluente, uma vez
que a carga poluidora lançada varia com a intensidade e a duração do evento, e outros fatores que
tornam a correlação vazão x carga poluidora praticamente impossível de ser estabelecida.
Dentre as fontes de poluição difusa oriunda do escoamento de águas superficiais, pode-se observar
a dificuldade de prever a composição da água escoada em determinada área urbana, devido à grande
variedade de fatores intervenientes, conforme Quadro 3.
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QUADRO 3 - Fontes de poluição difusa em águas superficiais
CARACTERÍSTICAS

VARIAÇÃO

DBO 5 ( mg/l )
DQO ( mg/l )
Sólidos em suspensão totais ( mg/l )
Sólidos totais ( mg/l )
Sólidos voláteis totais ( mg/l )
Sólidos sedimentáveis ( mg/l )
Nitrogênio orgânico ( mg/l )
NH³ ( mg/l )
PO4 solúvel ( mg/l )
PO4 total ( mg/l )
Cloretos ( mg/l )
Óleos ( mg/l )
Fenóis ( mg/l )
Chumbo ( mg/l )
Coliformes totais ( n°/100 ml )
Coliformes fecais ( n°/100 ml )
Estreptococus fecais ( n°/100 ml )

1 - 700
5 - 3.100
2 - 11.300
450 - 14.600
12 - 1.600
0,5 - 5.400
0,1 - 16
0,1 - 25
0,1- 10
0,1 - 125
2 - 25.000
0 - 110
0 - 0,2
0 - 1,9
200 - 146x10 6
55 - 112x10 6
200 - 1,2x10 6
FONTE: MOTA/1997

Durante os períodos de chuva, em que a água escoa, a qualidade do liquido também varia, pois
inicialmente carreia impurezas em maior quantidade devido à lavagem do solo e das áreas cobertas.
Com o decorrer do tempo de escoamento, o liquido tem a qualidade melhorada.
Quanto maior a densidade populacional, maior é a área impermeabilizada; conseqüentemente,
maior o volume de águas de escoamento de péssima qualidade, devido à presença acentuada de resíduos sólidos, detritos de animais e outras impurezas, principalmente no primeiro período de chuvas.
Outro fator que também contribui na qualidade das águas escoadas superficialmente é a realização
de obras de movimentação de terra e alterações nas condições topográficas, que provoca elevada turgidez do líquido por meio de grande carreamento de partículas de solo.
Os veículos automotores e certas atividades industriais são responsáveis pelos poluentes atmosféricos, que geralmente são levados pelas chuvas, incorporando-se às águas de escoamento. Segundo
MOTA (1999), os poluentes mais representativos, originários do tráfego rodoviário, são as parcelas
(sólidos em suspensão), os metais (sobretudo o chumbo, zinco e ferro) e os hidrocarbonetos.
O impacto da poluição difusa em áreas urbanas acarreta efeitos típicos, tais como a modificação
dos canais da macrodrenagem, a alteração das margens e da vegetação ribeirinha, o aumento nas taxas
de erosão com conseqüente aumento no assoreamento, a variação nos hidrogramas, com aumento dos
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volumes e picos de vazão.
O controle da poluição de origem difusa obrigatoriamente deve incluir ações sobre a área geradora
da poluição, ao invés de incluir apenas o controle do efluente quando do lançamento, onde as formas
de controle mais efetivas e econômicas são técnicas de gerenciamento do solo e práticas de conservação
e controle em áreas urbanas.
3.3.2 Saneamento como medida preventiva e sua gestão
As condições ambientais têm grande influência sobre a saúde da população. Tratar e dispor adequadamente os resíduos sólidos e efluentes constituem a melhor forma de prevenir doenças e a de garantir
um ambiente que lhe proporcione as condições básicas de vida.
De acordo com a visão de MOTA (1997), a prevenção é uma ação antecipada que tem como objetivo interceptar ou anular uma doença, por meio das seguintes ações:
 promoção da saúde: a população ter acesso à moradia adequada, escolas, áreas de lazer, alimentação adequada e educação em todos os níveis; e
 proteção especifica: imunização, saúde ocupacional, higiene pessoal e do lar, proteção contra
acidentes, aconselhamento genético, saneamento ambiental, tratamento de água, tratamento de
esgoto e do lixo e medida de controle de vetores.
A saúde pública, que tem como ciência a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a
saúde física e mental das comunidades, tem como medida preventiva principal o saneamento. Este é
definido pela Organização Mundial da Saúde como “o controle de todos os fatores do meio físico do
homem, que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o seu bem-estar fisico, mental ou social”,
tendo como principais atividades:
 abastecimento de água;
 coleta, tratamento e destino final dos resíduos líquidos (esgotos);
 acondicionamento, coleta, transporte e tratamento/destino final do lixo;
 drenagem das águas pluviais;
 controle da poluição ambiental: solo,água,ar, sonoro e de outras modalidades;
 controle de insetos e roedores;
 saneamento de alimentos;
 saneamento dos locais de trabalho;
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 saneamento de locais de recreação; e
 saneamento aplicado ao planejamento territorial.
É de grande importância que as cidades possuam sistemas considerados básicos de saneamento
- água, esgoto, lixo e drenagem - para proporcionar qualidade de vida aos seus moradores. E as ações
preventivas devem ser adotadas objetivando evitar o surgimento de problemas ambientais. A gestão,
por sua vez, deverá integrar as atividades de saneamento dentro de um planejamento territorial, apontando, dessa forma, o melhor meio para evitar ou minimizar a degradação ambiental, tornando-se
assim um instrumento fundamental para a promoção da saúde.
Históricamente, no Estado de São Paulo, a capital e a Região Metropolitana sempre tiveram um
papel preponderante na implantação e gestão dos serviços de água e esgoto, devido ao seu crescente
populacional. A Região Metropiltana de São Paulo atinge 19 milhões de habitantes, com sua ocupação englobando regiões de cabeceiras de cursos d’água, exigindo gerenciamento integrado e recursos
financeiros significativos.
Em 1954, foi criado o Departamento de Águas e Esgotos ( DAE) , responsável pela administração
direta dos serviços de água e esgotos das cidades de São Paulo, Osasco, São Caetano, Santo André e
São Bernardo do Campo, sendo peça fundamental para o saneamento básico.
Para a gestão federal após 1964, são criados orgãos encarregados de formular e gerir políticas urbanas. O saneamento era incluído no Sistema Financeiro de Saneamento (SFS), vinculado ao Banco
Nacional de Habitação (BNH) e do Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que mobilizava recursos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de fontes externas (BIRD e BID), tendo o
objetivo atender com serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Essa politica nacional refletiu, no estado de São Paulo, na criação de várias companhias e órgãos
estaduais, a fim de regionalizar os serviços e investimentos, criando-se, em 1968, o Fundo Estadual
de Saneamento Básico (Fesb), a Cia. Metropolitana de Água de São Paulo (Comasp), esta responsável
por captar, tratar e vender água potável e, em 1970, a Cia. Metropolitana de Saneamento de São Paulo
(Sanesp), responsável pela disposição final dos esgotos.
Devido ao crescimento da Região Metropolitana, com os objetivos de aproveitamento dos recursos
hidricos, o controle da poluição e o saneamento básico, deu-se, em 1970, a elaboração do primeiro Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado ( PMDI), que será abordado em capitulo especifico.
Em 1974, criou-se o Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana de São Paulo (SPAM),
vindo, no mesmo ano, a criação da Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, incorporando
as atividades da Comasp, Sanesp e DAE.
Na decáda de 80, os resíduos sólidos e o controle de vetores passaram a ser tratados de forma mais
articulada pelo Estado, uma vez que a política nacional não fazia menção a essas demandas. Com a
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institucionalização da RMSP, foi elaborado pela Emplasa - Empresa Metropolitana de Planejamento
da Grande São Paulo S/A - um Programa Emergencial para Destinação dos Resíduos na RMSP, o qual
propunha a implantação de soluções conjuntas, com a implantação de aterros sanitários regionais.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e com a Constituição do Estado de São Paulo de 1989 (Capitulo V - Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento), tem início uma nova fase
de discussão e formulação de políticas públicas, nacionais e estaduais, relacionadas ao desenvolvimento
sustentável e à ampliação da cidadania.
No âmbito federal, foi criada a Sepurb - Secretaria de Política Urbana -, com a função de articular
as políticas setoriais de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano, com o Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS). No âmbito estadual, foi promulgada a Lei Estadual n°.
7.750/92, que reconhece a importância da integração das ações de saneamento e da participação da
sociedade civil, de forma organizada, no planejamento e controle dos seus serviços.

3.4 Recursos Hídricos
A água é um mineral presente na natureza e que se apresenta nos estados sólido, líquido e gasoso.
Renovando-se por meio dos processos físicos do ciclo hidrológico, faz parte dos seres vivos e é essencial à vida.
Todas as formas conhecidas de vida necessitam de
água. A água é utilizada para abastecimento público, navegação, dessedentação de animais, conservação e ampliação da nossa flora e fauna, (Figura 22). Na área econômica, atende às indústrias, à geração de energia elétrica
e à agricultura, suprindo ainda as necessidades humanas
de recreação e lazer, temas estes abordados na seqüência
da pesquisa.
Figura 22 - Parque Natural das Águas - Fonte: PMSA/2004.

3.4.1 Água: recurso mineral
Segundo BARTH (1999), estima-se que a disponibilidade hídrica da Terra atinja 1.380 milhões
de km³ de água salgada, correspondendo a 97,3%, e apenas 2,7% corresponde a água doce, formando
um volume de 38 milhões de km³. Desse montante de água doce, 77,2% encontra-se em estado sólido


Dessedentar: matar a sede
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nas calotas polares e geleiras; 22,4% em aqüíferos subterrâneos; 0,35% em lagos e pântanos; 0,04%
permanece na atmosfera e 0,01% forma os rios, chegando, assim, à estimativa de 0,36% de água doce
disponível em forma de rios e lagos.
O desequilíbrio ambiental provocado por eventos hidrológicos extremos é responsável pelas secas
e inundações, responsáveis por prejuízos econômicos e sociais. As secas trazem enormes problemas à
imensa população brasileira das regiões semi-áridas, causando o êxodo para as grandes cidades, deixando a pobreza como marca de sua passagem. As enchentes, por sua vez, são agravadas pela ação antrópica - desmatamento e impermeabilização do solo -, trazendo risco à saúde e alterando de forma negativa
a qualidade de vida da população atingida.
As doenças de veiculação hídrica, provocadas pela poluição e contaminação das águas por lançamento de esgotos sanitários não tratados, conforme já abordado anteriormente, são responsáveis pela
maior parte dos índices de mortalidade infantil da população de baixa renda, que não tem acesso a
instalações de água potável (BARTH/1999),
A utilização econômica fez com que a água fosse reconhecida como um recurso hídrico, da mesma
forma como os recursos minerais, quando usados economicamente. No entanto, devido a sua escassez,
tornou-se um recurso econômico, cuja utilização é objeto de pagamento pelo usuário.
A água é um recurso natural renovável, por estar sempre em movimentação, por meio dos processos
físicos do ciclo hidrológico, ou seja, pela sua evaporação, movida pela energia solar, dos oceanos, lagos,
rios e superfície terrestre; posteriormente precipitando-se em forma de chuva, neve ou gelo, que corre
pela superfície, por meio dos corpos hídricos e infiltrando-se no subsolo, formando nossos aqüíferos
subterrâneos, sendo também absorvido pelas plantas que posteriormente as transpiram, retornando à
atmosfera, vindo a precipitar novamente e assim sucessivamente. Tem como características:
 peso específico: em relação ao ar, é 800 vezes maior, constituindo uma fauna e flora próprias,
tendo essa estrutura não muito rígida, no entanto não sobrevivem fora do meio hídrico;
 viscosidade: é a resistência que a água tem no deslocamento ou atrito dos corpos em suspensão;
 tensão superficial: a película existente entre a água e o ar tem grande importância para manter, entre outras razões, alguns organismos sobre a superfície. Com a introdução de substâncias,
como sabão e detergente, causa a redução ou rompimento da rigidez da película, provocando
alguns problemas, como no caso do afundamento de organismos aquáticos e dificuldade na reprodução de alguns animais;
 calor especifico e temperatura: o calor especifico da água é alto, capaz de absorver grandes
quantidades de calor sem ocasionar elevações bruscas, fenômeno este que garante a não ocorrência de elevadas variações de temperatura do ar atmosférico. A temperatura varia pouco e de
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forma lenta; com sua elevação, pode ocorrer o afundamento de muitos microrganismos aquáticos e, quanto maior a temperatura, menor o teor de oxigênio dissolvido na água, cuja redução
ocasiona o aumento da densidade;
 oxigênio dissolvido: a sobrevivência dos organismos aeróbicos, como os peixes, depende do
oxigênio dissolvido, o qual provê o ar e a fotossíntese dos vegetais aquáticos. Quanto maior a
velocidade do movimento da água, maior é a quantidade de oxigênio absorvido. A altitude e a
temperatura são pontos indicativos para a classificação do teor de oxigênio;
 transparência: de grande importância ecológica, pois é em sua função que os raios solares
podem penetrar, em maior ou menor profundidade. Está relacionada diretamente à questão da
fotossíntese. A cor e a turbidez da água causam a diminuição da fotossíntese e, em conseqüência,
o teor do oxigênio dissolvido;
 gás carbônico: indispensável à realização de fotossíntese. Introduzido na água pelo ar atmosférico, pela atividade respiratória dos organismos e pela decomposição da matéria orgânica;
 sais minerais: são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, indispensáveis na produção de fotossíntese dos vegetais aquáticos. Em grandes quantidades, provocam eutrofização das águas; e
 matéria orgânica: utilizada na alimentação dos seres heterotróficos e como fonte de sais nutrientes e gás carbônico para os autótrofos10 após a decomposição bacteriana. A matéria orgânica
origina-se pela fotossíntese ou pela presença de folhas, solo carreado, restos de animais etc.
Para caracterização da água, são determinados alguns parâmetros, por meio de suas caracteristicas
fisicas, químicas e biológicas, sendo estes também indicadores de qualidade, constituindo impurezas
quando alcançam valores superiores aos estabelecidos nos diversos usos. São indicadores de qualidade:
1. Física: cor, turbidez, temperatura, sabor e odor;
2. Química: pH (potencial hidrogênico), alcalinidade, dureza, cloretos, ferro e manganês, nitrogênio, fósforo, fluoretos, (OD) oxigênio dissolvido, matéria orgânica.
O consumo de oxigênio é um dos maiores problemas do aumento de matéria orgânica, pois provoca desequilíbrio ecológico. São utilizados dois indicadores do teor de matéria orgânica na água:
 DBO - demanda biológica de oxigênio - representa a quantidade de oxigênio necessária para

 Trófico: relativo à nutrição.
10 Autotrofia: capacidade de sintetizar substâncias orgânicas com base em inorgânicas, como ocorre com os vegetais.
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oxidar a matéria orgânica pelas bactérias aeróbicas11 presente tanto na água como no esgoto;
 DQO - demanda química de oxigênio - é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a
matéria orgânica por agente químico.
3. Biológica: Por meio dos coliformes, que são indicadores de microrganismos patogênicos existentes nas fezes humana, encontrados na água. As algas, que desempenham um importante papel no
meio aquático, pois são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio; no entanto, podem
provocar, em grande quantidade, a chamada eutrofização. Esta, por sua vez, é formada por grande
quantidade de nutrientes dissolvidos na água, ocasionando aspectos negativos à sua qualidade, como
no caso da mudança de sabor, odor, turbidez, e a formação de matéria orgânica que também provoca
a redução de oxigênio.
Para os padrões de potabilidade da água, de acordo com a Portaria Nº36, 01/01/1990 do Ministério da Saúde, foram fixados os valores máximos permissíveis para as características físicas, organolépticas, químicas e bacteriológicas da água potável para consumo, sem causar danos à saúde do homem.
A água tem como Indicadores de Qualidade, os teores de máximos de impurezas permitidos, que
são estabelecidos em função do seu uso (resolução do Conama nº 20 de 1986), conforme Quadro 4.

11 Aeróbio: organismo para o qual o oxigênio livre do ar é imprescindível à vida.
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QUADRO 4 - Classes de usos das águas doces, salobras e salinas
TIPO
Águas doces

Salinidade igual
ou inferior a 0,5

Águas salinas
Salinidade variando entre 0,5
e 30
Águas Salobras
Salinidade igual
ou superior a 30

CLASSE DESTINAÇÃO
Especial

Abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção.
Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

1

Abastecimento doméstico após tratamento simplificado.
Proteção das comunidades aquáticas.
Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho).
Irrigação de hortaliças consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película.
Criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação
humana.

2

Abastecimento doméstico, após tratamento convencional. Proteção das comunidades
aquáticas.
Recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho).
Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas.
Criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação
humana.

3

Abastecimento doméstico, após tratamento convencional.
Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras.
Dessedentação de animais.

4

Navegação
Harmonia paisagística
Usos menos exigentes

5

Recreação de contato primário. Proteção das comunidades aquáticas. Criação natural
e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana.

6

Navegação comercial.
Harmonia paisagística.
Recreação de contato secundário

7

Recreação de contato primário.
Proteção das comunidades aquáticas.
Criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação
humana.

8

Navegação comercial.
Harmonia paisagística.
Recreação de contato secundário
FONTE: Resolução CONAMA 20/86

A mesma Resolução nº. 20/86 do Conama estabelece os padrões de balneabilidade das águas
doces, salobras e salinas, que são classificadas em próprias e impróprias para banhos, divididas em três
categorias:
 excelentes: se houver no máximo 250 coliformes fecais por 100 mililitros ou 1.250 coliformes
totais por 100 mililitros;
 muito boas: se houver no máximo 500 coliformes fecais por 100 mililitros ou 2.500 coliformes totais por 100 mililitros;
 satisfatórias: se houver no máximo 1.000 coliformes fecais por 100 mililitros ou 5.000 coliformes totais por 100 mililitros; e
 impróprias: quando não atender a nenhum dos itens anteriores e também por ocorrência, na
região, de doenças caracterizadas por via hídrica; ou poluição de esgoto, perceptíveis pela visão
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ou olfato e por galerias de águas comprometidas.
As três classificações têm que atender a 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada
uma das 5 semanas anteriores, colhidas no mesmo local. A água para irrigação, também tem que atender a certos requisítos, que não será abordado nesse trabalho por fugir do seu escopo.
Segundo BARTH (1999), os corpos d’água têm a capacidade de diluir, transportar e, por vezes,
assimilar esgotos e resíduos líguidos urbanos, industriais e agrícolas, recuperando sua qualidade natural
(propriedade regeneradora). Já não ocorre o mesmo com as águas dos reservatórios que dependem de
diversos processos; devido à sua velocidade, afeta de modo substancial a intensidade e as características
dos fenômenos físicos, químicos e biólogicos. A implantação de usinas hidrelétricas é um exemplo,
pois altera o regime de escoamento dos corpos d’água de grandes velocidades (lóticos) para baixas
velocidades (lênticos), afetando de forma negativa a fauna e flora aquática, e os processos naturais de
diluição e assimilação dos poluentes pelas águas. Fica evidenciada a necessidade de se conhecer melhor
esses efeitos para se poder definir adequadamente os parâmetros de uso, licenciamento e mesmo controle de fontes poluídoras.
3.4.2 Bacias hidrográficas e modelo de gerenciamento
A bacia hidrográfica, que é um elemento integrante dos recursos hídricos, é formada por uma determinada seção hidráulica, delimitada por pontos mais elevados da topografia do terreno. A área de
drenagem é definida pelos fluxos das águas e essa seção hidráulica é a única saída das águas que escoam
superficialmente (BARTH, 1999).
Na bacia hidrográfica, a água é utilizada por atividades humanas de várias formas, incluindo a
recreação, diluição de esgotos sanitários, de efluentes industriais e de rejeitos agrícolas, tendo como
indicador de escassez ou abundância por meio de balanço hídrico, entre a disponibilidade e a demanda
para diversos fins. Esse balanço hídrico pode ser estabelecido, por meio de medições das chuvas nos
postos pluviometricos, locais ou próximos e sua vazão com a seção fluviométrica.
No Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos de São Paulo, são utilizados os termos UGRHI
(Unidade de Gerenciamento de Recuros Hídricos), referindo-se às bacias hidrográficas estaduais com
área de captação dos rios de 1ª ordem, a exemplo da UGRHI 10 que corresponde à bacia hidrográfica
do Rio Tietê (médio Tietê). O termo Sub-UGRHI ou sub-bacias caracteriza as regiões dos tributários12
de 2ª ordem, a exemplo dos afluentes do Rio Tietê na região de suas cabeceiras; e o termo microbacia
é utilizado para um recorte menor (AGENA, 2004), conforme mostra a Figura 23.

12 Tributário e Afluente: nomes dados a um rio que deságua em outro. Exemplo: o rio Negro é afluente do rio
Amazonas.
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Figura 23 - Vinculação hídrica entre bacias - Fonte: REALI/2000.

Não há levantamentos sistemáticos de demandas hídricas no Brasil. Apenas são sistematizadas
aquelas relacionadas ao setor de geração de energia elétrica. No entanto, segundo BARTH (1999), a
demanda para o abastecimento urbano pode ser estimada com base em dados demográficos, com adoção de indice per capita e por índices de perdas. O que se torna mais difícil, segundo ele, é o acesso
ao apontamento da demanda para fins industriais, que hoje é concentrado em órgãos estaduais.
De acordo com Quadro 5, a disponibilidade hídrica per capita permite avaliar a abundância ou
escassez de água nas grandes bacias, observando-se que existe fartura de água no território brasileiro,
se analisarmos pelo índice médio de 36.317 m³/dia/hab. Por outro lado, a escassez hídrica da bacia do
Atlântico Leste (1.967 m³/dia/hab) contrapõe-se à do Amazonas (606.379 m³/dia/hab).
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QUADRO 5 - Disponibilidade hídrica per capita - bacias brasileiras
BACIA HIDROGRÁFICA

ÀREA
1.000
km²

VAZÃO
m³/s

DISPONIBILIDADE
m³/dia/ hab

%

POPULAÇÃO
1991

%

DENSIDADE
hab/km²

3.900

46

6.245.597

4

1,60

120.000

606.379

1

Amazonas (1)

2

Tocantins

757

9

3.271.674

2

4,32

11.800

113.828

3A Atlântico Norte

76

1

3.424.511

2

45,06

3.660

33.730

3B Atlântico Nordeste

953

11

25.761.672

18

27,03

5.390

6.603

4

634

7

10.958.888

7

17,29

2.850

8.208

5A Atlântico Leste 1

242

3

10.909.302

7

45,08

680

1.967

5B Atlântico Leste 2

303

4

22.598.203

15

74,58

3.670

5.15

6A Paraguai (1)

368

4

1.700.168

1

4,62

1.290

23.946

6B Paraná

877

10

46.622.840

32

53,16

11.000

7.446

7

Uruguai (1)

178

2

3.584.152

2

20,14

4.150

36.543

8

Atlântico Sudeste

224

3

11.605.507

8

51,81

4.300

11.693

17,23

168.790

36.317

São Francisco

Brasil

8.512 100

146.682.514 100

FONTE: BARTH, 1999

Ainda podemos notar, no quadro acima, que 59% da população do País está contida nas bacias
do Paraná-Paraguai-Uruguai, que representa 21% do território brasileiro. Tal fenômeno demográfico
deve-se ao processo intensivo de industrialização, que comprometeu ainda mais a disponibilidade hídrica, com a poluição dos corpos d’água por esgotos sanitários e efluentes industriais não tratados.
É na bacia Atlântico Nordeste - São Francisco que se localiza o semi-árido brasileiro, com área
aproximada de um milhão de quilômetros quadrados e população estimada em torno de seis milhões
de habitantes, sendo o problema hídrico mais grave do País. Contrapõe-se à região do Amazonas -Tocantins, com 57% do território nacional e com apenas 9% da população brasileira.
O Estado de São Paulo, por sua vez, contém áreas da bacia do rio Paraná e de bacias litorâneas,
como a do Rio Paraíba do Sul e a do Rio Ribeira de Iguape. Tem como principais afluentes do rio
Paraná, o rio Grande, na divisa com Minas Gerais, o Tietê, que corta o Estado, e o Rio Paranapanema
na divisa com o Paraná. Observa-se que o Rio Tietê, apesar de ser visto como o grande rio paulista,
tem uma pequena porção hidrográfica - as cabeceiras do Rio Piracicaba - situada no Estado de Minas
Gerais.
As disponibilidades hídricas paulistas foram estimadas, segundo BARTH (1999), com base na
contribuição exclusiva do seu território, de acordo com precipitações pluviométricas que escoam superficialmente ou se infiltram para alimentar os aquíferos subterrâneos. É estimada a vazão média de
6.488 m³/s, como disponibilidade hídrica do conjunto das bacias hidrográficas teoricamente utilizá-
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vel, e divididas em 22 unidades de gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs)13 com base nas
características físicas, climáticas e socioeconômicas, facilitando assim o gerenciamento descentralizado
e participativo dos recursos hídricos, conforme Figura 24.

Figura 24 - Unidades de gerenciamento - Fonte: ROCHA/2005.

Segundo análise de BARTH (1999), quanto à situação das bacias paulistas e brasileiras, com relação à disponibilidade hídrica per capita, a bacia do Alto Tietê apresenta-se como a mais crítica do País,
seguida pelas bacias do Rio Piracicaba e Turvo Grande. Os dados da bacia do Alto Tietê e do Piracicaba
incluem, em suas vazões de referência, os índices do Sistema Cantareira, que reverte as águas da cabeceira da bacia do Piracicaba no abastecimento urbano da bacia do Alto Tietê, estando esta bacia, muito
próximo do perímetro urbano da Região Metropolitana.
Quanto à forma de gerenciamento, em 1950, deu-se a criação do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) (Lei 1.350/50) na tentativa de trazer para São Paulo o modelo da Tennesse Valey
Authority (TVA), autarquia pública federal criada nos Estados Unidos com a finalidade de implantar
planos de aproveitamento integrado dos recursos hídricos similares aos aplicados nas bacias interestaduais americana.
13  Piracicaba,Tietê, Sorocaba, Alto Tietê, Baixo Tietê, Tietê / Batalha, Tietê / Jacaré, Aguapeí, Peixe, S. Anastácio, Baixo Paranapanema, AltoParanapanema, Ribeira, Iguape Sul, Baixada Santista, Litoral Norte, Paraíba do Sul,
Mantiqueira, Alto Pardo / Mogi, Sapucai / Grande, Baixo Pardo / Mogi, Pardo / Grande, S José Dourados, e Turvo /
Grande.
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O DAEE foi organizado para prestar Serviços Regionais, dando prioridade à geração hidrelétrica,
divididos em três planos: Vale do Paraíba, tendo como propósito a geração de energia, o controle de
cheias e o aproveitamento hidroagrícola; o Vale do Tietê, com prioridade na geração de energia elétrica,
na navegação fluvial e na irrigação; e o Vale do Ribeira.
Até 1970, com exceção da energia elétrica, não havia muitos conflitos entre as atribuições da DAEE
e a aplicação do Código de Águas (Lei Federal 24.643 / 1934), já que a questão da poluição não era
expressiva, sendo, posteriormente, esta combatida por leis específicas, aplicadas atualmente pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb).
Os Serviços Regionais foram reativados em 1986, na forma de Diretorias de Bacia Hidrográfica,
atual sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Em 1987, criou-se o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, quando começou a ser preparado o primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos e
a elaboração do projeto de lei sobre a política e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SIGRHI) (BATH, 1999).

4.

POLÍTICA E LEGISLAÇÃO
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4 POLÍTICA HABITACIONAL E AMBIENTAL: LEGISLAÇÃO CORRELATA
No sentido de ampliar o leque de conhecimentos legais sobre o tema da pesquisa em desenvolvimento, a abordagem que se segue tem como foco as principais Políticas Públicas e a legislação ambiental e urbanística aplicada atualmente.
É importante ressaltar as grandes e rápidas mudanças que usualmente ocorrem na legislação e políticas estabelecidas. Portanto, deve-se considerar esse capítulo como referencial que necessita sempre
de atualizações.

4.1 Protocolos e Políticas
No ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a II Conferência das Nações Unidas,
tendo como tema o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Humano, também conhecida como ECO92. Com a participação de governos e instituições da sociedade civil de aproximadamente 179 países,
resultou em diversos acordos, protocolos e convenções, destacando-se como de maior importância, a
Agenda 21.
A Agenda 21, classificada em Global, Nacional e Local, tem como objetivo estabelecer um novo
padrão de desenvolvimento, promovendo sua sustentabilidade, por meio do crescimento econômico
com maior justiça social e em harmonia com a natureza. Estabelece que todos os países devem desenvolver medidas para melhorar a qualidade de vida, tanto para as gerações atuais como para as futuras,
englobando temas variados, tais como: a preservação das florestas, o desenvolvimento de tecnologias
na substiuição de substâncias que destroem a camada de ozônio, estudos que levem à descoberta de
novas fontes de energia renováveis e de combustíveis alternativos, a proibição da pesca predatória e a
diminuição do lixo produzido, entre outros.
A Agenda 21 Nacional segue os princípios e acordos estabelecidos na Agenda 21 Global, levando
em conta a realidade sócio-econômica-ambiental da região em que for implantada. No Brasil, foi
criada a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21, por Decreto do Presidente da República. Tem como diferencial dos demais países a inclusão de Agendas Locais, devido
às dimensões do território brasileiro e pelas diferentes regionalidades que ele apresenta. Assim, cada
cidade pode criar sua Agenda 21 Local, de acordo com sua realidade e com a participação da sociedade
civil, segundo os objetivos da Agenda Global.
Com relação à abordagem da questão habitacional e do meio ambiente, destacamos da Agenda 21
Global os seguintes pontos:
 na promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos: oferecer a todos
habitação adequada; aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos; promover o planeja-
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mento e o manejo sustentável do uso da terra; promover a existência integrada de infra-estrutura
ambiental, como a água, saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos; promover sistemas sustentáveis de energia e de transporte nos assentamentos humanos; promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos localizados em áreas sujeitas a desatres; promover
atividades sustentáveis na indústria da construção e promover o desenvolvimento dos recursos
humanos e das capacitações institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos.
 no gerenciamento de ecossistemas frágeis de desenvolvimento sustentável nas montanhas: geração e fortalecimento dos conhecimentos relativos à ecologia e ao desenvolvimento sustentável
dos ecosistemas das montanhas e a promoção do desenvolvimento integrado das bacias hidrográficas e de meios alternativos de subsistência.
 a proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos, como também da aplicação
de critérios integrados no desenvolvimento e manejo de seus usos: a qualidade da água e dos
ecossistemas aquáticos, abastecimento de água potável e de saneamento; água e desenvolvimento
urbano sustentável; água para produção de alimentos e do desenvolvimento rural sustentáveis e
os impactos da mudança do clima sobre os recursos hídricos.
 manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com os esgotos:
minimização dos resíduos sólidos como também do seu reaproveitamento e reciclagem; promoção do tratamento dos esgotos e da disposição final dos resíduos por eles gerados, como também
a ampliação de tais serviços.
Os princípios e estratégias da Agenda 21 brasileira foram usados como subsídios na Conferência
Nacional do Meio Ambiente, Conferência das Cidades e Conferência da Saúde, refletindo a necessidade de elaboração de políticas públicas em cada município e em cada região brasileira.
Além da Agenda 21, resultaram da Eco-92, quatro outros acordos: a Declaração do Rio, a Declaração de Princípios sobre o uso das Florestas, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção
sobre as Mudanças Climáticas. A Convenção sobre Mudanças Climáticas resultou no Protocolo de
Kioto, que tem como objetivo que os países industrializados reduzam e controlem até 2008-2012 as
emissões de gases que causam o efeito estufa em aproximadamente 5% abaixo dos níveis registrados
em 1990.
O Protocolo de Kioto abre aos países a possibilidade de reduzir suas emisssões em nível doméstico
ou usar os “mecanismos flexíveis”: Comércio de Emissões, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e
Implementação Conjunta. Esses mecanismos servirão para abater as metas de carbono absorvidas nos
chamados “sorvedouros”, tais como florestas e terras agrícolas. Fica a cargo dos países industrializados
a maior responsabilidade na adoção de medidas de controle de emissões, por serem os principais responsáveis pelas emissões que causam o aquecimento global
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Em julho de 2001, relizou-se a Conferência de Bonn, tendo como principal pauta o andamento
do Protocolo de Kioto. No mesmo ano, em outubro, realizou-se a conferência de Marrakesh, com o
objetivo de resolver assuntos pendentes de Bonn e de concluir a conversão do Acordo em texto formal
e legal, avançando na inclusão de novos elementos os quais, nos casos de Japão, Rússia e Canadá, eram
considerados essenciais para a adesão desses países ao Protocolo de Kioto.
Em 16 de fevereiro de 2005, entrou em vigor em nível mundial o Protocolo de Kyoto, aderindo
ao tratado 141 países, dos quais somente 35 terão que reduzir as emissões de gases poluentes entre
2008 e 2012, ficando para 2012, os países considerados emergentes, por terem começado a emitir gases
tóxicos mais recentemente, no caso: o Brasil, a China e a Índia. Os Estados Unidos, apesar de serem
responsáveis por um quarto da emissão mundial de gases poluentes (USA 36,1%, Rússia 17,4%, Japão
8,5%, Alemanha 7,4%, Reino Unido 4,3%, Canadá 3,3%, Itália 3,1% etc) não aderiram ao Protocolo,
alegando que tal Protocolo prejudicaria a economia americana, discordando também da não-inclusão
dos países em desenvolvimento na primeira fase (Revista Época, 2005).
A título de Políticas Públicas, em 2003, deu-se a realização da primeira Conferência Nacional do
Meio Ambiente, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e entidades vinculadas, que
tinham o desafio, juntamente com a população, de implementar o dever constitucional do “... direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida...” (art 225), ampliando a discussão sobre a sustentabilidade ambiental brasileira, visando à consolidação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).

4.2 Política Habitacional
Segundo a Constituição dos Direitos Humanos, “A habitação adequada é condição fundamental
para o homem exercer plenamente a sua cidadania, estando inserido na concepção de um padrão de vida
adequado”. O direito à habitação, pois, não se restringe apenas a um abrigo, mas está condicionado a
uma infra-estrutura básica, serviços públicos, e demais necessidades básicas.
A questão do direito à habitação faz parte tanto das legislações brasileiras como internacionais,
citado em documentos de maior importância global, tais como: a Declaração Universal dos direitos
Humanos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção sobre a Eliminação de
todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (PIOVESAN, 1997).
Segundo MAIA (1999), os Estados estão sujeitos a quatro níveis de obrigações governamentais
referentes ao direito à habitação:
 respeitar: a obrigação de respeitar está no modo pelo qual todos os órgãos e agentes governamentais podem atuar de forma prática, política ou legal, sem violar a integridade ou liberdade do
indivíduo, utilizando-se de materiais ou recursos que acharem mais apropriados para satisfazer
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suas necessidades;
 proteger: obriga o Estado e seus agentes a evitar a violação do direito à habitação dos indivíduos por terceiros, protegendo-os contra a limitação ou restrição de seus direitos, por meio de
medidas legais tais como: despejos, discriminação racial, retirada de serviços e outros tipos de
ameaças;
 promover: cabe ao Estado o reconhecimento desse direito, por meio da promoção de políticas
de construção de moradia, visando atender todos os setores da sociedade;
 preencher: exige do governo a criação de medidas necessárias no sentido de garantir para cada
pessoa de sua jurisdição, oportunidades de acesso ao direito de habitação adequada.
Em Istambul, no ano de 1996, realizou-se a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos (HABITATI II), que teve como objetivo a discussão sobre o local de moradia
dos habitantes da Terra. Foram abordados programas especiais que objetivavam as soluções utilizadas
na melhoria da qualidade de vida em centros urbanos, tendo como critérios: eficiência na reabilitação
de áreas degradadas, o uso do desenvolvimento sustentável e o grau de inovação.
Nessa conferência, ficou estabelecido que moradia adequada - concepção variável devido aos fatores
culturais, ambientais, sociais e econômicos de cada país - além de um teto, significa: privacidade; espaço adequado; acesso físico; segurança; estabilidade e durabilidade estrutural; iluminação, aquecimento
e ventilação adequados; infra-estrutura básica por meio do abastecimento de água potável, coleta e
tratamento de esgoto sanitário, como também coleta de lixo; qualidade ambiental e localização e mobilidade acessível com relação ao trabalho e demais atividades básicas (HABITAT, 1996, apud MAIA,
1999).
4.2.1 Política habitacional brasileira: um breve histórico
Até a década de 1930, no Brasil, apontava-se uma pequena interferência do poder público estadual
no setor habitacional, com medidas de cunho sanitarista, com objetivo de diminuir as más condições
de higiene das moradias urbanas e com o sentido de evitar propagações de epidemias que, nesse período, ameaçavam a saúde da população.
A política habitacional brasileira teve mudanças mais significantes a partir da década de 1930,
devido ao avanço da industrialização e ao deslocamento da economia para as áreas urbanas. Essa nova
condição provocou um grande problema econômico-social, com o descompasso entre a redução da
disponibilidade de espaço e o crescimento da demanda por habitação. O Estado passou a intervir na
oferta de moradia por meio da criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) dentro do
sistema de Previdência Social instituído no País nesse período.
Com o aumento da pressão dos trabalhadores sobre o Estado, na reivindicação, entre outras, de
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acesso à habitação, criou-se no governo de Getúlio Vargas, em 1946, a Fundação da Casa Popular
(FCP) que visava atender a população que não era incluída no mercado formal de trabalho, não tendo dessa forma ligação com IAPs. O acesso a essa Fundação, na obtenção de moradia, era dificultado
pela forma de financiamento, obstáculo para a população de baixa renda. Na década de 1950, houve
a queda desses programas, devido à implementação da lei de inquilinato, que congelava os aluguéis e
tornava os conjuntos mais onerosos aos IAPs e FCP.
Em 1961, surgiu o Plano de Assistência Habitacional (PAH), que tinha como inovação, a proporção entre a prestação e o salário mínimo, que não poderia comprometer mais de 20% do salário mínimo, exigindo-se dos requerentes, estabilidade no emprego e tempo de residência na localidade. Essas
condições funcionaram como mecanismo de exclusão de grande parcela da população de baixa renda.
No período pós-1964, caracterizado pelo regime militar, ocorreram mudanças mais significativas
do Estado em relação à política habitacional, quando se deu a criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH). A intenção era produzir habitação em massa,
aquecendo a economia da indústria da construção civil, refletindo-se paralelamente, de forma positiva,
nos demais setores econômicos que se encontravam estagnados.
A política habitacional do País passou a ser norteada pelas ações centralizadoras do BNH, por
meio de um sistema único de todas as instituições públicas e privadas. Concentrava-se um grande
capital, com arrecadações mensais de 8% do salário do trabalhador no Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), criado em 1966, o qual funcionava como sistema de indenização ao trabalhador
se demitido sem justa causa. Esse capital era transformado pelo governo em capital imobiliário, mediante repasses do BNH aos agentes financeiros e aos promotores do setor imobiliário ligados ao meio
urbano. Mais tarde, criou-se o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), para aumentar
a captação de recursos vindos da poupança privada, tendo o BNH a responsabilidade de financiar não
somente a habitação como também a infra-estrutura básica e atender a população de baixa renda.
Por volta de 1969, os altos índices de inadimplências caracterizavam o inicio do fracasso da política
habitacional, levando o BNH a transformar-se em um banco de segunda linha, transferindo para seus
agentes os recursos financeiros e as cobranças das dívidas dos financiamentos. Retomaram-se os programas de financiamento à habitação popular com as Companhias Habitacionais (Cohabs), com o Plano
de Habitação Popular (Planhap) e com o Sistema Financeiro de Habitação Popular, sem sucesso.
No início dos anos 1980, chegou-se ao apogeu da crise do modelo econômico implantado pelo regime militar, gerando a recessão, aumento do desemprego e uma nova queda nos níveis salariais, acarretando um processo de redução dos saldos do FGTS. Aumentou ainda mais a inadimplência, gerando
um descompasso entre o valor da prestação e da capacidade de pagamento dos mutuários, acarretando
a redução da capacidade de financiamento do Sistema. O BNH foi extinto em 1986, tendo como cenário o agravamento da situação habitacional e, concomitantemente, o aumento da precariedade das
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condições de vida da classe popular trabalhadora.
Segundo BONDUKI (2004), com o fim do BNH, perdeu-se uma estrutura de caráter nacional
que tinha, de certa forma, acúmulos de experiência na gestão do Sistema de Financiamentos, na formação de técnicos na área e na maior produção de habitação da história do País. Apesar de sua política
ser equivocada, no entanto, era articulada e coerente e, após o fim do sistema BNH, não ocorreram as
transformações esperadas. Deixou de existir uma política de âmbito nacional, abrindo espaço para o
surgimento, de forma fragmentada, do desenvolvimento de programas alternativos de política habitacional pelos estados e municípios.
A Constituição de 1988 foi o marco de uma progressiva transferência de atribuições para os estados
e municípios, o que tornou a questão habitacional atribuição dos três níveis de governo, acentuando-se
a tendência de descentralização dos programas e projetos habitacionais. Com a crescente mobilização
popular, com os movimentos de moradia, ampliou-se a pressão por uma maior participação dos municípios, surgindo um amplo conjunto de experiências municipais de habitação de interesse social.
Alguns novos princípios inovadores emergiram em relação ao que era produzido, tais como: desenvolvimento sustentável; processos participativos e a autogestão; reconhecimento real da cidade e
articulação dos conjuntos habitacionais com a política urbana. Com base nesses princípios, surgiram
programas alternativos para o enfrentamento da problemática habitacional, vindo mais tarde a contribuir na indicação de parâmetros na elaboração de programas municipais de habitação, como:
 urbanização de favelas e assentamento precários;
 intervenção física em cortiços;
 intervenções em habitações em áreas centrais; e
 construção de moradias por mutirão e autogestão.
Em 1995, no sentido de reorientar as estruturas de formulação e operação da política habitacional, o Ministério do Bem-Estar Social foi extinto e deu-se a criação da Secretaria de Política Urbana
(Sepurb), no âmbito do Ministério de Planejamento e Orçamento. Essa linha básica de atuação teve
como principais agrupamentos:
1. programas de financiamento aos governos municipais ou estaduais, em sua maioria a fundo
perdido ou subsidiado, destinados às populações com rendas familiares inferiores a três salários mínimos;
2. programas de financiamentos diretos às famílias, destinados à compra, construção ou reforma,
para famílias com renda mensal inferior a doze salários mínimos;
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3. programas e ações visando à melhoria do funcionamento do mercado habitacional.
Seguem os principais programas então implementados e em operação até os dias atuais (Ministério
das Cidades, 2006):
Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários (antigo Morar Melhor): programa voltado a instancias governamentais, no atendimento a população com renda mensal
de até três salários mínimos. Objetivando a melhora das condições de habitabilidade da população
residente em assentamentos humanos precários, no sentido de reduzir riscos mediante sua urbanização
e sua interação ao tecido urbano.
Apoio ao Poder Público para a Construção Habitacional Destinada a Famílias de Baixa Renda:
prevê o atendimento das necessidades de construção ou aquisição de unidades habitacionais e lotes urbanizados, como também de requalificação de imóveis existentes de alteração para fins habitacionais.
Programa de subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH): o programa objetiva oferecer acesso a
moradia adequada por intermédio de concessão de subsídios destinados diretamente à complementação do preço de compra e venda ou construção das unidades habitacionais.
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH): objetiva conceder financiamento a empresa do ramo da construção civil incentivando a melhoria da qualidade do habitat e a
modernização produtiva. O programa envolve ações na qualificação de construtoras e de projetistas, na
melhoria da qualidade de materiais, formação e requalificação da mão-de-obra, normatização técnica,
entre outros.
Programa de Apoio à Produção de Habitações: objetiva conceder financiamento a empresas do
ramo da construção civil, voltados à produção de imóveis novos, com desembolso vinculado à comercialização prévia de, no mínimo, 30% das unidades do empreendimento. O programa atende as
famílias com renda de até R$ 3.900,00.
Programa Crédito Solidário: o programa é voltado ao atendimento às necessidades habitacionais da
população de baixa renda , organizada de forma associativa, objetivando a produção de novas habitações, reforma etc., mediante concessão de financiamento diretamente da pessoa física.
Pró-Moradia: financiado com recursos do FGTS e contrapartidas estaduais e municipais, para atender famílias com renda de até três salários mínimos, tendo como condição para participar do programa
a comprovação da capacidade de pagamento/endividamento do mutuário. No caso, o município ou
estado, entra com valor da contrapartida, variando de 10% a 20% do valor total do investimento, atendendo as famílias em áreas degradadas, com o objetivo de melhorar a qualidade de suas condições habitacionais. Segundo LORENZETTI (2001), a exigência de contrapartida pelos municípios/estados,
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acabou sendo a causa da paralisação de muitas contratações, pois os mais necessitados eram justamente
os que não conseguiam contrair financiamento nem mesmo arcar com parcelas de subsídios necessárias
para compensar o baixo poder aquisitivo da população alvo.
Programa Habitar-Brasil/BID (HBB): utiliza fontes de recursos Habitar-OGU e contrapartidas de
estados e municípios, com possibilidades de canalização de recursos externos, a exemplo do HabitarBID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com objetivo de melhorar as condições de qualidade habitacional das famílias em áreas degradadas.
Carta de Crédito Individual e Associativa: destinada à população com renda mensal superior a 12
salários mínimos, com crédito direto ao cidadão, na aquisição de habitação nova ou usada, ampliação,
construção de moradia ou aquisição de lote urbanizado e também compra de material de construção,
com recursos do FGTS. È um Programa voltado para concessão de financiamentos a pessoas físicas
agrupadas em condomínios ou organizadas por associações, sindicatos e cooperativas ou empresas
construtoras do setor habitacional ou mesmo para companhias de habitação e grupos semelhantes.
Programa de Arrendamento Residencial (PAR): prioriza o atendimento a famílias com renda até
seis salários mínimos, sob forma de arrendamento com opção de compra no final do contrato, abrindo
a possibilidade de ocupação de áreas com infra-estrutura já implantada e de recuperação e legalização
de cortiços, sendo a Caixa Econômica Federal a proprietária fiduciária14 da unidade habitacional, que
é adquirida por um fundo financeiro de recursos finitos, constituído exclusivamente para o programa,
podendo assim comprometer a continuidade das ações implementadas.
4.2.2 A problemática habitacional e o déficit brasileiro
Já, a cerca de dez anos atrás, segundo relatório das Nações Unidas (1996, apud MAIA, 1999),
estimava-se um bilhão de pessoas vivendo em habitações inadequadas e mais de cem milhões não possuindo moradia no mundo. Números alarmantes, principalmente por serem mensurados não só em
países menos desenvolvidos economicamente - aqueles que, por sinal, têm suas desigualdades sociais
apontadas de forma mais acentuada e gritante - como também em nações com alto grau de desenvolvimento.
O mesmo relatório apontava como indicador de crescimento da problemática habitacional a desorganização das formas tradicionais de economia agrária e sua mecanização e também o processo de
industrialização, que atraiu milhares de pessoas aos grandes centros urbanos à procura de oferta de emprego. As cidades, por sua vez, não ofereciam oferta suficiente para a grande demanda por habitação,
ocorrendo a proliferação de favelas e habitações fora do mercado legal, que, na maioria, não dispunham
de condições básicas e infra-estrutura necessárias para uma moradia adequada e, conseqüentemente,
uma vida saudável.
14

Fiduciária: dependente de confiança.
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A problemática habitacional brasileira está diretamente associada a um modelo econômico concentrador e excludente, caracterizado pela falta de moradia popular, em conseqüência direta dos baixos
salários, do desemprego e do subemprego, da distribuição desigual de renda. Também contribuem de
forma direta no déficit habitacional as condições específicas de produção e comercialização da unidade
habitacional, manifestando-se por meio da especulação imobiliária, do alto custo dos imóveis e dos
elevados preços de aluguéis.
No Brasil, o termo ‘acesso à moradia’ confunde-se com ‘acesso à propriedade’, devido à questão
da segurança familiar, ao desemprego e ao aluguel, visto também como símbolo de ascensão social, e,
portanto, como mercadoria de consumo, dependendo do esforço individual (LORENZETTI, 2001).
Segundo esse autor, a falta da casa própria não deve ser confundida com o conceito de déficit habitacional, mesmo que a questão da propriedade seja considerada pelo cidadão como fator de segurança,
pois isso não garante a qualidade do imóvel nem tampouco o atendimento adequado de infra-estrutura
básica.
A Fundação João Pinheiro (FJP) trabalha com dois conceitos de déficit:
 déficit quantitativo: corresponde aos domicílios improvisados ou rústicos e também na ocorrência de coabitação familiar, cujo atendimento depende de programas de construção de novas
moradias;
 déficit qualitativo: são habitações consideradas inadequadas, pela carência ou insuficiência de
infra-estrutura básica.
Para avançar no conceito de inadequação, são consideradas variáveis, além da ausência de canalização interna de água e de rede de esgoto, a energia elétrica e a coleta de lixo, avançando com a questão da
qualidade dos serviços, adequando-se a cada faixa de renda familiar. Segundo LORENZETTI (2001),
esse critério é questionado, pois os padrões diferenciados de qualidade em função da renda podem levar
a uma estratificação da cidadania.
De acordo com os dados do Ministério das Cidades, com base no censo de 2000, a estimativa do
déficit habitacional brasileiro quantitativo básico15 é de 5.890.139 de novas moradias, sendo 4.140.088
em regiões urbanas e 1.750.051 em regiões rurais. A mesma fonte16 aponta 6.029.756 em regiões urbanas e 1.449.609 em regiões rurais, de domicílios vagos, dados estes importante para a avaliação e
aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade.
Do quantitativo do déficit, concentram-se 43% na região Nordeste, despontando o estado da
Bahia com 608.895 unidades e Maranhão com 606.344, com maior peso nas habitações rústicas. O
segundo com maior déficit é a região Sudeste, concentrando-se no estado de São Paulo 773.490 uni15

Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos.

16

Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatísticas e Informações (CEI).
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dades, seguido por Minas Gerais com 443.352, tendo a coabitação familiar mais significado, devido ao
fato de ser maior a dificuldade do acesso à terra urbana e mais alto o custo do imóvel, induzindo dessa
forma à coabitação.
A questão da renda familiar na composição do déficit confirma a predominância entre as camadas
de renda mais baixa da população; cerca de 55% do déficit situa-se na faixa de renda de até 2 salários
mínimos (sm), 30 % com renda entre 2 e 5 sm e apenas 15% refere-se a famílias com renda acima de
5 sm.
Nos conceitos de déficit quantitativo ou qualitativo para o cálculo de déficit habitacional, não se
incluem dados referentes à carência de moradia por posse irregular do terreno, ou seja, em áreas que
possuem algum tipo de empecilho para sua regularização, situadas em encostas, áreas de proteção ambiental e outras; como também não se incluem os moradores de rua. (LORENZETTI, 2001),
4.2.3 Leis normativas
A questão da política urbana - habitação, saneamento básico e transporte - nunca teve uma definição muito clara nas constituições brasileiras. A partir da Constituição de 1988, essa questão ganhou
maior relevância principalmente com a aprovação do Estatuto da Cidade. No Quadro 6, segue a descrição das principais leis referentes à política de habitação no País.
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QUADRO 6 - Normativas de política habitacional destinada à população de baixa renda
N°. LEI

DATA
PUBLICAÇÃO

ABORDAGEM

Lei 4.380

21/08/1964

Institui a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social, sistema
financeiro p/ aquisição da casa própria, cria o Banco Nacional de Habitação (BNH),
Sociedades de Credito Imobiliário, Letras Imobiliárias e o Serviço Federal de Habitação
e Urbanismo.

Lei 6.766

19/12/1979

Lei Lehmann, que estabelece regras gerais para o parcelamento do solo urbano,
definindo requisitos em termos de dimensões mínimas de terreno, proteção ambiental e
instalação de infra-estrutura básica.

Lei 8.036

11/05/1990

Estabelece regras básicas de operações com os recursos do FGTS, tais como: garantia para cobertura de empréstimo e financiamento, atualização monetária igual à das
contas vinculadas, taxa mínima de juros de 3% ao ano e prazo máximo de 30 anos.

20/11/1997

Estabelece o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de
coisa e imóvel, criação de Certificados de Recebíveis Imobiliários, títulos nominativos,
e a instituição da alienação fiduciária para imóveis, cujo objetivo é facilitar a retomada
do mesmo em caso de inadimplência.

29/01/1999

Estabelece alterações na Lei Lehmann, simplificando o nível de exigências para o parcelamento considerados de interesse social, tais como: dispensa de 35% da área total
do parcelamento para sistemas de circulação, implantação de equipamentos urbano
e comunitário, bem como espaços livres de uso público, passando a se exigir que as
áreas sejam proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou
por lei municipal. Reforçando a Lei Lehmann, a redução do lote mínimo 125,00 m2, em
casos de loteamentos destinados à urbanização especifica ou HIS.

MP
2.075-39

17/05/2001

A critério do Conselho Curador do FGTS, prevê que as aplicações em habitação
popular poderão contemplar sistemática de desconto, direcionada em função da renda
familiar do beneficiário, em que o valor seja concebido mediante redução do valor das
prestações a serem pagas pelo mutuário.

Lei 11.124

16/06/2005

Dispões sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS. Entre
outros, tem como objetivo viabilizar à população de baixa renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável.

Lei 9.514

Lei 9.785

FONTE: L ORENZETTI, 2001 - Atualizado 2006.

4.3 Política Ambiental
No início da década de 1970, é realizada em Estocolmo, Suécia, a 1ª Conferência Mundial de Meio
Ambiente e, a partir dessa data, cresce a preocupação com a degradação de nosso planeta. No Brasil,
algumas medidas de preservação, referentes à nossa água e às nossas florestas, já eram aplicadas. Assim
serão abordados os pontos de maior relevância para o desenvolvimento dessa pesquisa.
4.3.1 Preservação das águas e florestas brasileiras
Antes da década de 1930, o uso das águas no Brasil não tinha uma legislação que atendia às necessidades e aos interesses coletivos, ou que permitisse ao poder público controlar e incentivar o seu
aproveitamento industrial, vindo o Código das Águas (Decreto 24.643 de 1934) atender a essas necessidades.
O código designa como ribeirinhas as áreas reservadas nas margens das correntes públicas (rios,
córregos), assim como dos canais, lagos e lagoas da mesma espécie, onde era permitido seu uso para
o cultivo pelos pequenos proprietários. Sobre as mesmas margens, fica estabelecida uma faixa de dez
metros para servidão de trânsito para agentes públicos na execução de serviços.
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Consideravam nascentes as águas que surgem naturalmente ou por industrialização humana e que
correm dentro de uma só área particular, determinada pelo ponto em que ela começa a correr sobre o
solo e não pela veia subterrânea que a alimenta. Já as águas pluviais eram consideradas aquelas que procediam imediatamente das chuvas, pertencendo ao dono da área onde caíssem diretamente, podendo
este dispor delas á vontade.
O código já proibia a contaminação das águas que não eram consumidas, seja para os interesses da
agricultura ou da indústria, devendo, caso contaminadas, ser purificadas, por qualquer tipo de processo, antes de serem lançadas nos corpos hídricos, tendo os usuários que responder pelas perdas e danos
que causassem como também pelas multas que lhes fossem impostas.
Quanto às forças hidráulicas e ao regulamento da indústria hidroelétrica, era autorizado o aproveitamento industrial das quedas d’água e de outras fontes de energia hidráulica, de domínio público ou
particular, mediante autorizações e concessões, exceto quando fossem de uso exclusivo do proprietário,
com quedas d’água com potência inferior a 50 KW. Pelo código, a potência é definida como o produto
da altura da queda d’água pela descarga máxima de derivação concedida ou autorizada.
Quanto à preservação de nossas florestas, o novo Código Florestal (Lei 4.771 de 1965), que revoga
o decreto 23.793 de 1934, aponta como de interesse as florestas existentes no território nacional e as
demais formas de vegetação consideradas de preservação permanente, situadas:
a) ao longo dos cursos d’água em faixa marginal, com larguras de 30 m para cursos d’água menores
de 10 m de largura; 50 m para larguras de 10 a 50 m de largura; 100 m de largura para as de 50 a 200
m de largura; 200 m de faixa para cursos d’água que tenham de 200 a 600 m de largura e as de 500 m
que tenham largura superior a 600 m;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais (não se dimensiona a
faixa de proteção);
c) nascentes, em qualquer situação topográfica, ou mesmo intermitentes e nos chamados “olhos
d’água”; deverá ser atendido um raio mínimo de 50 m (tornando-se mais restritiva que a legislação do
Código das Águas, que trabalhava com um raio de 10 m de onde esta aflorava).
d) nos topos de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de
maior declividade;
f ) em altitude superior a 1.800 m, qualquer que seja sua vegetação.
O Poder Público poderá declarar imune de corte qualquer árvore por motivo de localização, raridade, beleza ou condição de porta-semente. Também é proibida a derrubada de florestas situadas em
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áreas de inclinação entre 25 a 45 graus; nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, onde é livre a extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação de carvão. As demais
florestas dependerão de normas estabelecidas pelo Poder Federal ou Estadual assim como o comércio
de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá da licença de autoridade competente.
Consideram-se contravenções penais, entre outras, fazer fogo em florestas sem tomar precauções
adequadas; fabricar, vender, transportar ou soltar balões; impedir ou dificultar a regeneração natural
das florestas e demais formas vegetativas; receber madeira, lenha, e outros produtos procedentes de
florestas sem licença para o desmatamento, seja pelo tempo de viagem ou mesmo de armazenamento.
E, ainda, empregar como combustíveis produtos florestais, sem uso de dispositivos que impeçam
a difusão de fagulhas; soltar animais ou não tomar precauções necessárias para que o animal de sua
propriedade não entre em florestas. Matar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros
públicos ou em propriedade privada ou mesmo cortes de árvore, e extrair de florestas, sem autorização,
pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mineral.
Tem-se um ponto de conflito entre a Lei Federal 4.771/65 e a Lei Federal 6.766/79 a qual trabalham com a obrigatoriedade ao longo das águas correntes, dormentes, faixas, de domínio público
etc - que é a reserva de uma faixa non aedificandi de 15 metros de cada lado. No reforço da legislação
ambiental, vem as Resoluções Conama nº. 302/02 e a nº. 303/02, a primeira trata dos reservatórios
artificiais e o regime de uso de seu entorno, estabelecendo, entre outros, o recuo de 30 metros desse
tipo de reservatório situados em áreas urbanas consolidadas.
A nº. 303/02, dispõe sobre as Áreas de Preservação Permanentes (APP), também determinam, entre outros, faixa marginal – independente de localizadas em território urbano ou rural - de 30 m: curso
d’água < 10 m, de 50 m: curso d’água > 10 m < 50m, 100 m: curso d’água > 50 m < 200m, e outros;
assim como 50 m de raio entorno de nascentes ou olho d’água.
Na tentativa de compatibilização desses conflitos ambientais e urbanos foi aprovada recentemente
a Resolução nº 369 de 28 de março de 2006 do Conama, que trata dos casos excepcionais de utilidade
pública, de interesse social ou baixo impacto ambiental e que possibilita a intervenção ou supressão de
vegetação em Áreas de Preservação Permanentes (APPs); e. ainda. o PL nº 3.057/00 em discussão no
Congresso Nacional, visto no capitulo 2.
4.3.2 Política nacional: meio ambiente, recursos hídricos e saneamento
A forma de atuação do Estado na área ambiental baseia-se no compartilhamento entre União, estados, Distrito Federal e municípios, e a sociedade civil, tendo origem na Lei n° 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
A Lei estabelece conceitos, princípios, objetivos, mecanismos de aplicação e de formulação, instrumentos e penalidades, como também institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e o

81

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Dentre os princípios, destacamos as ações na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o
meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido; racionalização do uso do solo, subsolo, água e ar; planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; controle e zoneamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras; incentivos aos estudos e as pesquisas tecnológicas;
recuperação de áreas degradadas e proteção das ameaçadas de degradação; educação ambiental em
todos os níveis, incluindo a comunidade e objetivando sua capacitação na defesa do meio ambiente.
São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o zoneamento ambiental; avaliação de impactos ambientais; o licenciamento e a revisão
de atividades potencialmente poluidoras; incentivos à produção e à instalação de equipamentos voltados à tecnologia a fim de melhorar a qualidade ambiental; criação de reservas e estações ecológicas,
áreas de proteção ambiental e de interesse ecológico, pelas três esferas do Poder Público.
Segundo o Texto Base da Conferência Nacional do Meio Ambiente (2003), o SISMANA, mesmo
tendo, inicialmente, um caráter preservativo e voltado a ações de comando e controle, representou
um começo de descentralização na gestão ambiental, ainda que não completamente estruturado, requerendo avanços em sua forma de atuação integrada, agravada pela falta de capilaridade, devido ao
número reduzido de instâncias municipais de meio ambiente, atingindo cerca de 10% dos municípios
brasileiros.
Dentro da política de recursos hídricos, a Lei Federal nº. 9.433/97 instituiu o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em que a água é considerada como um bem de domínio
público, de recurso natural limitado e dotado de valor econômico e de uso prioritário, em situação de
escassez, para o consumo humano e para matar a sede dos animais.
São instrumentos de Política Nacional de Recursos Hídricos: a elaboração de Planos Diretores que
fundamentem e orientem a implementação deles; seu gerenciamento; a classificação das águas, segundo o uso de maior importância, estabelecida por legislação ambiental especifica; a outorga dos direitos
de uso de recursos hídricos, seguindo diretrizes gerais dentro da Política Nacional e a cobrança pelo uso
dos recursos hídricos e compensação aos Municípios.
Os Planos de Recursos Hídricos (PRH) são de longo prazo, de acordo com planejamento compatível com o período de implantação de programas e projetos, sendo elaborados por bacias hidrográficas,
por Estado e para o País. Esses Planos terão de conter, no mínimo, o seguinte conteúdo:
 diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
 análise de alternativas do crescimento demográfico, da evolução de atividades produtivas e de
modificações dos padrões de ocupação do solo;
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 balanço entre disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos, na sua quantidade e
qualidade, identificando-se os conflitos potenciais;
 estabelecimento de metas de racionalização, no sentido de aumentar a quantidade e a melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
 medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados
no atendimento das metas previstas;
 prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
 diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
 e indicação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.
Com a Lei Federal nº. 9.984 de 2000, fica criada a Agência Nacional de Águas (ANA), que coordena o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). A Agência deverá realizar
o controle e a gestão do SNGRH, bem como a outorga dos direitos de uso da água em rios federais,
fixando tarifas para cobrança, responsabilizando-se por obras contra enchentes e secas, cuidando da
qualidade da água e do controle da poluição.
O SNGRH é integrado por um Conselho Nacional, pelos Conselhos Estaduais, pelos Comitês de
Bacias Hidrográficas e pela Agência de Águas e composto, também, por órgãos dos poderes públicos
federal, estadual e municipal relacionados aos recursos hídricos.
A lei estadual paulista nº. 7.663, de 30 de dezembro de 1991, tem como princípios básicos: o
gerenciamento descentralizado, integrado e participativo do ciclo hidrológico; a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos; reconhecimento do
recurso hídrico como um bem público, de valor econômico, cuja utilização deve ser cobrada.”
Quanto ao saneamento, no Estado de São Paulo, a política de saneamento tem sua base legal na
Constituição Estadual de 1989 (art. 215 e 216) e na Lei 7.750 de 31 de março de 1992, com a finalidade de disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento, tendo como
instrumentos:
 Plano Estadual de Saneamento;
 Sistema Estadual de Saneamento ; e
 Fundo Estadual de Saneamento.
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A presente Lei tem como objetivos: assegurar os benefícios da salubridade ambiental17; promover a
mobilização e a integração dos recursos institucionais, tecnológicos, econômicos, financeiros e administrativos; promover o desenvolvimento da capacidade tecnológica e financeira dos serviços públicos
de saneamento; promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor de saneamento.
O Plano Estadual de Saneamento, de acordo com a presente Lei, deverá ser elaborado com base
na bacia hidrográfica como unidade de planejamento e deverá ainda compatibilizar-se com o Plano
Estadual de Recursos Hídricos e com a política estadual de saúde e do meio ambiente.
Um aspecto importante a se destacar é que, no caso das regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e de micro-regiões definidas nos moldes do artigo 153 da Constituição Estadual, os Planos
Estaduais Regionais de Saneamento deverão considerar o desenvolvimento, a organização e execução
de ações, serviços e obras de interesse comum para o saneamento ambiental, respeitando a autonomia
de cada município.
O Sistema Estadual de Saneamento é formado pelo Conselho Estadual de Saneamento (Conesan),
Comissões Regionais de Saneamento Ambiental (Cresan’S) e pela Secretaria Executiva, com a função
de dar apoio administrativo, técnico e jurídico. O Conesan e as Cresan’s poderão criar Câmaras Técnicas e Comissões, de caráter consultivo, no tratamento de questões de interesse do saneamento, ficando
as câmaras responsáveis pelas questões de caráter permanente, e as Comissões em assuntos específicos
pelas de caráter transitório.
4.3.3 Sistema nacional de unidades de conservação da natureza - SNUC.
Essa lei federal (nº 9.985 de 2000) estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Entre outros, são seus objetivos:
 contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos e, nas águas
jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas de extinção e contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
 promover o desenvolvimento sustentável e a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento;
 proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, como também as
características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
 proteger e recuperar recursos hídricos, como também recuperar ou restaurar ecossistemas
17 Salubridade Ambiental: qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio
ambiente e de promover o equilíbrio das condições ambientais e ecológicas que possam proporcionar o bem-estar da
população (Lei 7.733 14/10/98 Santo André/SP).
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degradados;
 valorizar economicamente e socialmente a diversidade biológica;
 proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; bem como promover a educação e a interpretação ambiental, a recreação em
contato com a natureza e o turismo ecológico; e
 proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.
Tem como diretriz, entre outras, o dever de assegurar mecanismos e procedimentos necessários ao
envolvimento da sociedade na discussão da lei, como também a participação efetiva das populações
locais nas fases de criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
As unidades de conservação que compõem o SNUC são divididas em Unidades de Proteção Integral, que têm como objetivo preservar a natureza, permitindo apenas o uso indireto de seus recursos
naturais. Tem como categorias: a Estação Ecológica, a Reserva Biológica, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio de Vida Silvestre.
Unidades de Uso Sustentável que objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável.Tem como categorias: a Área de Proteção Ambiental, a Área de Relevante interesse ecológico, a Floresta Nacional, a Reserva extrativista, a Reserva da Fauna, a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio Natural.
A lei prevê o Plano de Manejo, que deverá abranger a unidade de conservação, a zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo-se medidas com o fim de promover sua integração à vida
econômica e social das comunidades vizinhas, tendo um prazo de cinco anos a partir da data de sua
criação.
As áreas de Reserva da Biosfera podem ser de domínio público ou privado, sendo reconhecidas pelo
Programa Intergovernamental “O Homem e a Biosfera - MAB”, estabelecido pela Unesco.
A área de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural para efeitos legais, e
as zonas de amortecimento, uma vez definidas formalmente, não poderão ser transformadas em zona
urbana.
4.3.4 Política de mananciais
No Estado de São Paulo, alguns ambientalistas começaram a preocupar-se com as ocupações desordenadas no entorno das represas Guarapiranga e Billings e, paralelamente, o governo estadual passou a
elaborar propostas de preservação dos recursos hídricos e de seus mananciais.
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Para a proteção dos mananciais foi aprovada, no período de 1975 a 1977, a legislação de proteção
dos mananciais, embora não seja a primeira legislação estadual ou federal de proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente, é a primeira que utiliza o controle de uso e ocupação do solo; é composta
pelas leis estaduais 898/75 e 1.172/76, pelos decretos 9.717/77 e 12.219/78 que os regulamenta, e
pelas leis 2.177/79, 3.286/82 e 3.746/83, e pelo decreto 15.037/80 que os modifica.
Essas leis visam a orientar a ocupação das bacias hidrográficas dos mananciais de abastecimento,
estabelecendo parâmetros de uso e ocupação do solo para as áreas de mananciais, no sentido de evitar
o adensamento populacional e a poluição das águas, conforme demonstrado na Figura 25.
A Lei 898/75 de 18 de dezembro de 1975 foi o primeiro dispositivo legal da legislação de proteção
aos mananciais, a seguir descritos:

Figura 25 - Desenho esquemático, Lei 898/75.

FONTE: Gepam/PMSA 2002

 indicação dos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos protegidos;
 definição da área de proteção, delimitando a bacia de drenagem dos mananciais a serem protegidos;
 a exigência de licença da Secretaria dos Negócios Metropolitanos (Cetesb) nos aspectos de
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proteção ambiental, para a implantação de qualquer atividade na área de proteção;
 estipulação de sanções aos infratores; e
 estabelecimento dos requisitos mínimos na implantação de obras públicas, definidos pela
Secretaria de Negócios Metropolitanos.
O segundo dispositivo legal, a lei estadual nº. 1.172 de 17 de novembro de 1976, que delimita as
áreas de proteção relativas aos mananciais, cursos e reservatórios de água. Constituem áreas ou faixas
de 1ª categoria ou de maior restrição: os corpos de águas, as coberturas por mata e todas as formas de
vegetação primitiva; e as áreas que possuam declividade média superior a 60% a partir do nível d’água
dos reservatórios e rios, criando duas categorias de áreas de proteção:
Área de primeira categoria: com maior restrição de uso. São as situadas às margens de represas, de
rios e córregos; áreas cobertas por matas, áreas inundáveis próximas a represas e cursos d’água e áreas
de grande declividade;
Áreas de segunda categoria: correspondem ao restante das sub-bacias e apresentam a seguinte subdivisão, conforme Quadro 7.

QUADRO 7 - Subdivisáo das áreas de segunda categoria - lei 1172/76
CLASSE

ÁREA

DENSIDADE DE OCUPAÇAO

A

área urbana

superior a 30 hab/ha
máxima 50 hab/ha

B

área de expansão
urbana

entre 25 hab/ha e 34 hab/ha

C

demais áreas

entre 6 hab/ha e 24 hab/ha
FONTE: LEI 1.172/76

Em 1997, com a priorização dos mananciais para o abastecimento de água potável e não mais para
a geração de energia, deu-se a criação da lei estadual Nº 9.866 de Proteção e Recuperação dos Mananciais, que previa a proteção e a recuperação dos mananciais, descentralizando e regionalizando a discussão. É adotado o conceito da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, conceito este
recomendado pela Agenda 21 e pelas legislações de Recursos Hídricos e de Saneamento.
Esse novo conceito de Política de Mananciais trata de um sistema de planejamento e gestão que se
remete a leis específicas de Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs). Estão inseridas
nos UGRHI (Unidade de Gerenciamento e Recursos Hídricos), tendo o Estado de São Paulo 22 Unidades de gerenciamento e recursos hídricos. O sistema de gestão proposto para essas áreas é descentralizado e tripartite, com a participação do estado, municípios e sociedade civil, por meio de órgãos
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colegiados, técnicos e de administração pública.
A lei nº. 9.866/97 tem como objetivos, na gestão de áreas de proteção e recuperação, os seguintes
pontos:
 a preservação e recuperação dos mananciais de interesse regional no Estado de São Paulo;
 o papel de compatibilizar as ações de preservação dos mananciais de abastecimento e as de
proteção ao meio ambiente, com o uso e ocupação do solo e o desenvolvimento socioeconômico;
 estabelecer uma gestão participativa, integrando setores e instâncias governamentais bem
como a sociedade civil;
 a descentralização das bacias hidrográficas desses mananciais, com vistas à sua recuperação;
 e a promoção da integração dos programas e políticas habitacionais à preservação do meio
ambiente.
Estabelece, por meio do seu art. 12°, as áreas de intervenção como instrumentos de planejamento
e gestão, às quais dividem-se em:
Áreas de Restrição à Ocupação: são áreas definidas pela Constituição do Estado ou por outra lei,
como também áreas de interesse para a proteção dos mananciais e preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais;
Áreas de Ocupação Dirigida: são áreas de interesse para a consolidação ou a implantação de usos
rurais ou urbanos, desde que atendidos os requisitos que garantam a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água em quantidade e qualidade desejáveis para o abastecimento das
populações atuais e futuras;
Áreas de Recuperação Ambiental: são as áreas onde os usos e as ocupações estão comprometendo
a quantidade e a qualidade dos mananciais, exigindo ações de caráter corretivo das condições ambientais.
A lei ainda prevê a elaboração de outras leis, específicas para a implantação de infra-estrutura e
qualquer outro tipo de intervenção, seguindo o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental
(PDPA) das bacias hidrográficas, ações essas centradas na Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento
e Obras do Governo Estadual, tendo ele também o papel de mediador nos investimentos e empréstimos externos, seguindo normas ambientais e urbanísticas de interesse regional.
Para garantir os padrões de qualidade e quantidade de água bruta passível de tratamento para abastecimento público, serão estabelecidas, para cada APRM, diretrizes e normais ambientais e urbanísticas
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de interesse regional:
 condições de ocupação e de implantação de atividades efetivas ou potencialmente degradantes do meio ambiente, capazes de afetar os mananciais;
 condições para a implantação, operação e manutenção dos sistemas de: tratamento de água;
drenagem de águas pluviais; controle de cheias; coleta, transporte, tratamento e disposição de
resíduos sólidos; coleta, tratamento e disposição final de efluentes líquidos e transmissão e distribuição de energia elétrica;
 condições de instalação de canalizações que transportem substâncias consideradas nocivas à
saúde e ao meio ambiente;
 medidas de adaptação de atividades, usos e edificações preexistentes às normas decorrentes
desta lei;
 condições de implantação de mecanismos que estimulem ocupações compatíveis com os objetivos das áreas de intervenção; e
 condições de utilização e manejo dos recursos naturais.
4.3.4.1 Modelo Correlação do Uso do Solo e Qualidade da Água - MQUAL
A conservação do manancial tem como questão central o controle da geração e a afluência de cargas
poluidoras nos reservatórios. A proposta, que vem sendo discutida - tanto na nova lei de mananciais
(Nº 9.866/97), como nas leis especificas, a aprovada Guarapiranga18 e da Billings, que se encontra em
elaboração, é um modelo matemático, que visa definir parâmetros de comprometimento da qualidade
das águas dos mananciais, podendo controlar o uso do solo e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade
da água, tendo como referência a situação atual de ocupação do solo (população residente), disponibilidade de infra-estrutura sanitária, entre outras. Os conceitos são:
Modelo de Correlação entre o Uso do Solo e a Qualidade da Água (MQUAL) - é um modelo
matemático dos processos de geração, depuração e afluência de cargas poluidoras, correlacionando a
qualidade da água dos corpos d’água afluentes ao reservatório; com o uso, a ocupação e o manejo do
solo na bacia hidrográfica.
Meta de Qualidade da Água do reservatório, tendo como objetivo alcançar progressivamente, a
melhoria da qualidade da água do manancial, visando ao abastecimento público.
Carga Meta Total, é a carga de Fósforo que corresponde a 147 kg/dia (kilogramas por dia) e que
é estimada pelo Modelo de Correlação entre o uso e Ocupação do Solo e a Qualidade da Água 18 A Lei Específica da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais - Guarapiranga, foi aprovada, não sendo, até
o momento, junho de 2006, regulamentada.
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MQUAL.
Cargas Metas Referenciais são as cargas poluidoras máximas, definidas por sub-bacias e por município, por meio do MQUAL.
O modelo MQUAL é constituído por três módulos: o de geração de cargas, o de simulação de
qualidade da água nos rios e o do reservatório. Sendo:
Modelo 1 - geração de cargas: utiliza a metodologia de coeficiente de exportação, que consiste na
atribuição de carga poluidora para cada categoria de uso do solo, sendo, no cálculo, separadas as cargas
difusas (resultantes de fontes diversas) sendo estas cargas estimadas por unidade de área e pelos esgotos
domésticos; cargas estas estimadas pelos parâmetros do Fósforo, Nitrogênio Total, DBOc, DBon, sólidos suspensos e coliformes totais, em função da disponibilidade de infra-estrutura de coleta, importação ou tratamento do esgoto, (Figura 26).

MQUAL
=
geração de cargas

Nutrientes
Cargas Orgânicas
Cargas de bactérias
Cargas de sólidos suspensos

Nitrogênio e Fósforo
DBOc e DBOn
Coliformes totais
Fonte poluição atmosférico/pontual
Fonte de poluição difusa
FONTE: SMA 2004

Figura 26 - Modelo de correlação do uso do solo/qualidade da água - MQUAL

Modelo 2 - simula os processos de autodepuração que ocorrem nos três dos principais afluentes do
reservatório;
Modelo 3 - simula os processos internos do reservatório.
Para utilização do modelo de correlação, diversos padrões de uso foram identificados e agregados,
segundo sua potencialidade de geração de cargas poluidoras, resultando em oito categorias de usos com
diferentes coeficientes de exportação de cargas poluidoras, sendo:
Usos Rurais
1. Atividade agrícola
 culturas permanentes, culturas temporárias, horticultura, e chácaras de subsistência: suas cargas dependem do tipo de cultura, da fase do ciclo de produção e do uso de fertilizantes e defensivos, tendo suas cargas como meio de transporte, basicamente, os eventos de chuva; e
 criação de animais (suínos, aves, cavalos etc.): as cargas poluidoras dependem do tipo de criação de animais e das técnicas empregadas, tendo como aporte de cargas o despejo de efluentes
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no solo e nos cursos d’água.
2. Reflorestamento: cargas poluidoras produzidas pela decomposição de matéria orgânica vegetal
e animal, sendo suas cargas carreadas aos cursos d’água por meio do escoamento superficial.
3. Mata - capoeira: cargas poluidoras produzidas pela decomposição de matéria orgânica vegetal
e animal, sendo suas cargas carreadas aos cursos d’água por meio do escoamento superficial.
4. Capoeira - campo: cargas poluidoras produzidas pela decomposição de matéria orgânica vegetal e animal, sendo suas cargas carreadas aos cursos d’água por meio do escoamento superficial.
Usos Urbanos
5. Chácaras e movimentação de terra: são características de ocupação por loteamentos de chácaras, gerando cargas por meio das atividades domésticas (esgoto e lixo), sendo elas lançadas, depositadas
ou carreadas aos efluentes no solo e cursos d’água. Os loteamentos sem uso com atividades de movimentação de terra formam suas cargas por meio da erosão de suas áreas, devido ao solo exposto, como
também a partir de terraplanagem e mineração, tendo como aporte partículas em suspensão no ar, no
solo e sobre cursos d’água.
6. Área urbanizada de padrão superior: característico de áreas residenciais de alto e médio padrão
e condomínios verticais; são munidas de equipamentos sociais e de lazer. Esse tipo de padrão de uso
gera cargas poluidoras por meio de lavagem de quintais, jardim, calçadas, ruas e de materiais de construção. Os vazios urbanos também acarretam cargas poluidoras, por meio da erosão do solo exposto e
de serviços de terraplanagem e da poluição atmosférica. Áreas urbanizadas de padrão inferior: são áreas
residenciais de baixo padrão e habitação subnormal. Têm sua geração de cargas poluidoras por meio
do esgotamento sanitário, dos resíduos sólidos e da lavagem de materiais de construção, bem como
das áreas e das atividades que produzem movimentação de terra, ocasionando erosão por meio do solo
exposto ou pela terraplanagem.
7. Área comercial e industrial: são as de usos que formam cargas poluidoras por meio de efluentes
líquidos, de estabelecimentos comerciais e de serviços e de pequenas indústrias, gerando cargas orgânicas, metais, óleos, graxas, solventes e outros.
Esse processo de calibração do módulo de geração de cargas foi feito com base em séries históricas
de qualidade da água em oito sub-bacias da região do reservatório Guarapiranga, sendo seis em áreas
urbanizadas, uma em área mista - urbana e rural - e uma em bacia hidrográfica rural.
Segundo REALI (2002), o diferencial entre a aplicação do modelo matemático e a Lei de Proteção
dos Mananciais encontra-se na possibilidade de redução das cargas geradas na bacia por meio de sistemas de tratamento ou afastamento dos esgotos. Dessa forma, os parâmetros e limites de adensamento
populacional para as regiões em APRMs não mais estariam restritos à capacidade natural de absorção
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do ecossistema nem tampouco seriam fixos, podendo as cargas serem reduzidas por meios tecnológicos.
4.3.4.2 Projeto de lei especifica da área de proteção e recuperação dos mananciais - Guarapiranga e Billings
A lei define a Área de Recuperação e de Proteção aos Mananciais da bacia Hidrográfica, no caso
especifico o da Cotia/Guarapiranga - APRM-G e Billings - APRM-B, dentro da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI do Alto Tietê. Estabelece normas de aplicação, nos termos
da Lei Estadual Nº 9.866/97, declarada como manancial de interesse regional para o abastecimento
público.
Os objetivos da lei especifica consistem em:
 implementação da gestão participativa e descentralizada da APRM-G, integrando as áreas
governamentais juntamente com a sociedade civil;
 integração de programas e políticas regionais e setoriais, referentes à habitação, transporte,
saneamento ambiental, infra-estrutura, manejo de recursos naturais e geração de renda, de forma
que se preserve o meio ambiente;
 estabelecimento de condições e de instrumentos básicos para assegurar e ampliar a produção
de água para o abastecimento da população, promovendo as ações de preservação, recuperação e
conservação dos mananciais da bacia Hidrográfica;
 assegurar as condições necessárias para atingir a Meta de Qualidade da Água do Reservatório
Guarapiranga;
 disciplinar o uso e ocupação do solo na APRM-G de maneira adequada aos limites de cargas
poluidoras, definidos para a Bacia, e às condições de regime e produção hídrica do manancial;
 compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção e recuperação do manancial;
 incentivar a implantação de atividades compatíveis com a proteção e recuperação do manancial;
 estabelecer diretrizes e parâmetros de interesse regional para a elaboração de leis municipais
de uso, ocupação e parcelamento do solo; e
 disciplinar e reorientar a expansão urbana para fora das áreas de produção hídrica, preservando os recursos naturais.
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A lei prevê a criação de Áreas de Intervenção para a aplicação de normas de proteção, recuperação
e preservação dos mananciais da bacia do Guarapiranga, sendo:
Áreas de Restrição à Ocupação - ARO 1, 2 e 3.
Áreas de Ocupação Dirigida - AOD
Subárea de Urbanização Consolidada - SUC
Subárea de urbanização Controlada - SUCT
Subárea Especial Corredor - SEC
Subárea de Ocupação Diferenciada - SOD
Subárea Envoltória da represa - SER
Subárea de Baixa Densidade - SBD
Áreas de Recuperação Ambiental - ARA 1, 2.
A Regularização Fundiária e Urbanística dos Assentamentos Habitacionais de Interesse Social ficam condicionadas à legislação específica municipal do(a) HIS. As condições de saneamento ambiental, estabelecidas no PRIS, deverão ser comprovadas e mantidas durante um prazo mínimo de dois
anos, com a efetiva participação da população moradora beneficiada.
Quanto à Lei Especifica de Proteção e Recuperação da Billings, atualmente em discussão, segue as
mesmas diretrizes da Lei estadual Nº 9.866/97, na produção de água às seguintes áreas:
 bacia hidrográfica do reservatório Billings, que corresponde ao território dos municípios de
São Paulo, Santo André, São Bernardo do campo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra;
 porção territorial da bacia hidrográfica do Guaió, correspondendo aos municípios de Mauá
e Ribeirão Pires;
 porção territorial da bacia hidrográfica do Taiaçupeba, correspondente ao município de Ribeirão Pires;
 bacia hidrográfica do Reservatório de Pedras;
 porção territorial da bacia hidrográfica do Curucutu, no município de São Bernardo do campo; e
 porção territorial da bacia hidrográfica do Capivari-Monos, no município de São Paulo.

93

Os atores envolvidos na elaboração da minuta de Lei são os representantes dos Municípios da
Bacia, de alguns órgãos do Governo do Estado e também membros da Sociedade Civil organizada,
que compõem o GT (Grupo de Trabalho) do Subcomitê de Bacia Hidrográfica da Billings. O texto de
minuta, para sua formulação e aprovação, deverá passar pelas instâncias apontadas no Anexo 3.

5.

RESERVATÓRIO BILLINGS
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5 RESERVATÓRIO BILLINGS
Billings: homenagem ao engenheiro canadense Asa Kenney Billings, que projetou a represa na intenção de gerar energia elétrica para o pólo industrial de Cubatão, (Figura 27).
O estudo do reservatório Billings
se faz necessário por se tratar de uma
bacia hidrográfica de abastecimento
público, que, segundo CAETANO
(2003), é responsável pelo atendimento de água potável para cerca de 10%
da população da RMSP. E ainda, principalmente, por fazer parte do objeto
de aplicação das recomendações do
plano ambiental urbano.

Figura 27 - Reservatório Billings - Fonte: CD Billings/2000.

A pesquisa em desenvolvimento aborda duas experiências de aglomerados habitacionais inseridos
nessa bacia hidrográfica. Aponta soluções tecnológicas, no sentido de mitigar/minimizar os impactos
negativos ao meio ambiente, considerando-se as cargas poluidoras na adoção de padrões de uso e
ocupação do solo, pelo lançamento de resíduos, adensamento, permeabilidade do solo. Nesse sentido,
apontaremos os principais aspectos que envolvem o reservatório.

5.1 Breve Histórico
A bacia hidrográfica do Alto Tietê19 é formada por uma área de drenagem de aproximadamente
5.650 km2 que inclui os reservatórios de Ribeirão do Carmo, Ponte Nova, Paratinga, Biritiba, Jundiaí,
Taiaçupeba, Billings, Edgard de Souza, Paiva Castro, Pirapora, Rio das Pedras e Guarapiranga, tendo
como principais cursos d’água os Rios Tietê, Tamanduateí e Pinheiros.
O contingente populacional, em 1991, era de aproximadamente 534.421 habitantes, passando
para 863.004 em 2000, com projeção, para 2010, chegar próximo a 19.871 habitantes (SMA, 2004).
O reservatório da Billings é formado pelo represamento dos rios Grande, Pequeno, Capivari, Pedra
19 Integram essa bacia os municípios de Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia,
Diadema, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecirica da Serra,
Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santana de Parnaiba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra.
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Branca, Itaquaquecetuba, Alvarenga, Bororé, Cocaia e outros, perfazendo cerca de 560 km2 de área de
drenagem e com volume de, aproximadamente, 1,17 x 1010 m3 de vazão total 16,3 m3/s.
A bacia hidrográfica do Alto Tietê engloba os municípios de São Paulo, Diadema, São Bernardo do
Campo, Santo André, banhados pelo reservatório Billings, e os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra, que fazem parte da bacia de contribuição, tendo os seguintes usos:
 geração de energia: por um meio de reversão para outra bacia;
 pólo de lazer e turismo: suas margens eram usadas como balneário (anterior à década de
1950);
 reversão do rio Pinheiros: gerando energia; na época de estiagem, servia para garantir o nível
mínimo da represa, amenizando os impactos das cheias nas áreas lindeiras aos rios Tietê e Pinheiros, em épocas de cheias (a partir da década de 1950);
 abastecimento: com a captação do rio Grande, resultando no funcionamento do sistema de
abastecimento de água dos municípios do ABC (a partir de 1958); e
 recepção de efluentes sanitários e industriais.
O comprometimento da qualidade das águas do reservatório ganhou relevância no inicio da implantação do Sistema de Reversão do rio Pinheiros, por meio da eutrofização das águas, ocasionando
o surgimento das massas de algas. Tal situação veio a criar impactos ambientais negativos ainda mais
significativos a partir de 1975, com a priorização do reservatório para o atendimento à geração de
energia de Cubatão.
A Operação Saneamento estabeleceu a interrupção
do bombeamento do rio Pinheiros para a represa por três
meses (período considerado necessário para avaliação dos
resultados) quando passou a ser bombeado para o curso
médio do Tietê20. Essa nova condição causou poluição
das águas e grande impacto negativo nos municípios
lindeiros ao curso do rio, ocorrendo mais tarde (1984),
devido a pressões políticas, a implantação da Operação
Balanceada, que consistia em bombear parte das águas
poluídas para a Billings, e outra, para o médio Tietê.
Com o agravamento da qualidade das águas do reserFigura 28 - Barragem Anchieta - Fonte: CD Billings/2000.
20

O Rio Tietê é divido por suas bacias em Alto, Médio e Baixo Tietê.
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vatório e a impossibilidade de equacionamento do problema no sentido de assegurar a qualidade de
seus afluentes, foi construída uma barragem, em 1982, isolando o braço do Rio Grande, protegendo,
assim, parte do reservatório para uso do abastecimento durante as operações de reversão, (Figura 28).
Com a nova Constituição Paulista (1992), foi suspenso o bombeamento à represa Billings, só podendo ocorrer em caso de emergência, no sentido de evitar danos e perdas à população, em decorrência
da falta ou excesso de água.

5.2 Características Gerais
A represa Billings está inserida no cenário institucional, desenhado pela Lei Federal n.º 9.443, que
legisla sobre os recursos hídricos. Envolve as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, inseridos, com exceção de São Caetano, na APRMs
- Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais.
Segundo apontamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) (2004), em 2000 estabeleciam-se na Bacia Billings cerca de 863.004 habitantes, sendo 161.115 moradores de núcleos de
habitação subnormal (favela), conforme demonstrado nos tabelas 1 e 2. Com crescimento médio anual
de 36.500 habitantes, nos últimos dez anos (5% a 6%), muito acima da taxa anual da RMSP, que, no
mesmo período, atingiu 1,7% (SMA, 2004), ver Tabelas 1 e 2.
TABELA 1 - Distribuição da população por regiões hidrográficas
Regiões
Hidrográficas
Cocaia
Alvarenga
Corpo Central
Grota Funda
Rio Grande
montante
Rio Grande
jusante
Bororé
Capivari
Taquacetuba
Pedra Branca
Rio Pequeno

Área
(ha)

População Urbana
Aglomerado Aglomerado
Subnormal
Normal

Total

População População Total
Rural
hab.

%

1.743
2.261
3.892
1.885

28.681
27.845
71.148
12.459

170.224
107.041
130.111
54.012

198.905
134.886
201.259
66.471

285
204
2.459
1.819

199.190
135.090
203.718
68.290

23%
16%
24%
8%

17.683

6.500

151.069

157.569

5.142

162.711

19%

1.583

8.762

11.068

19.830

783

20.613

2%

3.473
2.008
8.102
1.964
3.878

5.720

26.190
501
26.247
3.100
674

31.910
501
26.247
3.100
674

2.817
102
6.031
927
1.083

34.727
603
32.278
4.027
1.757

4%
0%
4%
0%
0%

161.115

680.237

841.352

Total
FONTE: SMA, 2004/ MODIFICADO

21.652 863.004

100%

FONTE: SMA, 2004/ MODIFICADO

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR REGIÕES HIDROGRÁFICAS
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Os conceitos utilizados pela SMA (2004), na caracterização da população por setor censitário da
bacia, foram:
 população urbana: população estimada em áreas urbanas e de expansão urbana;
 população em favelas: população em setor censitário, definido como aglomeração subnormal,
permanecendo o critério utilizado pelo IBGE; e
 população rural: população estimada em área de ocupação dispersa.

TABELA 2 - População da bacia billings por município

Município
São Paulo
Diadema
São Bernardo
Campo
Santo André
Ribeirão Pires
Rio Grande da
Serra
TOTAL

População Urbana

Aglomeração
Subnormal

107.056
9.148
38.411

Aglomeração
Normal

Total

População
Rural

População
Total

Taxa de
Urbanização

351.930 458.986
50.171 59.319

10.055
485

469.041
59.804

98%
99%

144.377 182.788

5.393

188.181

97%

4.886
1.614

18.573
83.613

23.459
85.227

1.824
1.243

25.283
86.470

93%
99%

0

31.573

31.573

2.652

34.225

92%

680.237 841.352

21.652

863.004

97%

161.115

FONTE: SMA/2004

Segundo levantamento da SMA (2004), 82% dessa população concentra-se nas sub-bacias, sendo:
Corpo Central 24%, Alvarenga 16%, Cocaia 23%, Rio Grande - Montante 19%; e nos municípios:
São Paulo 54%, São Bernardo do Campo 22%, Ribeirão Pires10%, Diadema 7%, Rio Grande da
Serra 4% e Santo André com 3%.
Quanto à infra-estrutura sanitária, a bacia apresenta cerca de 79% de sistema individual de esgoto
sanitário e 4% são exportados para outras bacias. Desse montante, 37% da população lança o esgoto
sanitário diretamente nos corpos hídricos sem nenhuma forma de tratamento; apenas os municípios de
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra possuem alguma forma de tratamento (total próximo a 21.134
habitantes).
Na caracterização dos padrões de uso e ocupação do solo do reservatório, é preciso que se faça uma
abordagem mais criteriosa, com relação às cargas poluidoras difusas. Devem ser considerados dois fatores preponderantes: sendo um relacionado à associação das cargas difusas, com as cargas de esgotos
domésticos, devido à inexistência ou ineficiência de sistemas de coleta, tratamento e destino final;
sendo o outro o grande número de agentes poluidores, com enorme variedade e de difícil localização,
conforme Figura 29. Segundo a SMA (2004), esses fatores criam dificuldades no desenvolvimento de
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metodologias para estimativa de cargas poluidoras que afetam a qualidade das águas, principalmente
no período de ausência de chuvas.

Figura 29 - Tipos de uso do solo na Billings - Fonte: BILLINGS/2005.

A região hidrográfica do reservatório da Billings é subdividida em braços, que correspondem às
sub-regiões das bacias hidrográficas, sendo: Braço do Rio Grande ou Jurubatuba, separado do Corpo
Central pela barragem da Rodovia Anchieta; Braço do Rio Pequeno; Braço do Bororé; Braço do Cocaia
e Braço do Alvarenga, conforme demonstrado na Figura30.

Figura 30 - Agregação das sub-bacias por braços do Reservatório Billings - Fonte: REALI/2002.
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As concentrações populacionais encontram-se distribuídas, basicamente, em quatro regiões, sendo: 59% no
agrupamento das regiões do Alvarenga, Corpo Central e
Rio Grande Montante; Cocaia com 23% e os 10% restantes nos braços do Bororé, (Figura 31), Taquacetuba,
Rio Grande a jusante, Capivari, Pedra Branca e Rio Pequeno.

Figura 31 - Braço do Cocaia - Fonte:CD Billings/2000.

5.3 Estudos desenvolvidos com aplicação do MQUAL no manancial Billings
Desenvolvido no Programa Guarapiranga no âmbito da lei específica, conforme abordagem em
capitulo anterior, é um modelo matemático usado como ferramenta de apoio ao processo de planejamento da ocupação de bacias de mananciais, com a finalidade de avaliar a qualidade da água a partir das
características de uso e ocupação do solo e da disponibilidade de infra-estrutura sanitária, consistindo
em 3 módulos: Módulo 1 - Geração de cargas poluidoras nas sub-bacias; Módulo 2 - Simulação da
qualidade das águas dos afluentes, e Módulo 3 - Simulação da qualidade das águas do reservatório.
A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) desenvolveu vários estudos com o modelo matemático, simulando variadas situações, não só de uso como de tipo de ocupação do solo, como forma
de avaliação da qualidade das águas do manancial Billings.
O estudo, demonstrado no Quadro 8 foi desenvolvido por meio de avaliação do potencial poluidor
dos esgotos domésticos gerados a partir do potencial de degradação de 1 kg/dia de fósforo total, com
fontes difusas, em uma área urbana de padrão inferior, sob diferentes condições de disponibilidade de
sistema de saneamento.
QUADRO 8 - População necessária para gerar a carga de 1 kg/dia de fósforo total
DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE
SANEAMENTO

POPULAÇÃO
(hab)

RELAÇÃO COM A SITUAÇÃO
SEM SISTEMA DE SANEAMENTO

Bacia com coleta e exportação de esgotos
ou Bacia com coleta, tratamento de disposição dos efluentes no solo

2.500

■■■■■■■■■■■

Bacia com coleta e tratamento secundário
de esgotos e disposição na bacia

1.120

■■■■■

Bacia sem sistema de saneamento

510

■■
FONTE: SMA 2004
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Segundo dados do mesmo estudo, com base em simulação, identificou-se que 510 pessoas em área
sem saneamento contribuem com a mesma carga de fósforo que 2.500 pessoas assentadas na bacia com
atendimento de 90% de saneamento: coleta e exportação. Conclui-se que, para uma determinada meta
de carga ser obtida, admite-se cerca de cinco vezes mais pessoas em uma região atendida por sistema
de esgoto.
Outras situações de simulação podem ser propostas como forma de avaliação: a substituição da
mata nativa por outros usos, a relação da densidade em áreas com ou sem sistema de saneamento e
também o incremento de áreas verdes no meio urbano (Figuras 32, 33 e 34 e Quadro 9).
QUADRO 9 - Coeficientes de exportação de cargas para a bacia do Reservatório Billings. - em
tempo seco

FONTE
Agricultura

Unidade

Fósforo Nitrogênio
Total
Total

DBOc

DBOn

Sólidos em
Suspensão

Coliformes
Total

Kg/km².dia

0,066

0,227

4,917

0,933

10,455

1,00E+04

Kg/km².dia

0,002

0,06

1,172

0,247

2,5

1,00E+02

Kg/km².dia

0,002

0,06

1,172

0,247

2,5

1,00E+02

Capoeira/Campo

Kg/km².dia

0,001

0,05

1,079

0,206

3,75

1,00E+02

Ocupação
Dispersa

Kg/km².dia

0,005

0,09

3,8

0,37

8

1,00E+03

Áreas urbanizadas ou Áreas
urbanas – Padrão Superior

Kg/km².dia

0,136

0,951

16

3,913

0,55

1,00E+02

Área Urbanizada e Expansão
Urbana ou Áreas Urbanas –
Padrão Inferior

Kg/km².dia

0,272

2,378

40

9,781

1,1

1,00E+03

Áreas Industriais e Corredores
Comerciais

Kg/km².dia

0,19

1,665

32

6,847

0, 77

5,00E+02

População com lançamento
direto de esgotos nos corpos
d’água

Kg/km².dia

0,002

0,012

0,056

0,049

0,055

2,38E+09

População de áreas
urbanizadas com sistema
individual de disposição de
esgotos – Alta Densidade

Kg/km².dia

0,001

0,01

0,051

0,039

0,033

1,19E+08

População de áreas
urbanizadas com sistema
individual de disposição de
esgotos – Baixa Densidade

Kg/km².dia

0,001

0,006

0,034

0,024

0,017

2,38E+07

Reflorestamento
Mata

FONTE: SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE / 2004

1. Substituição da mata por agricultura, área urbana padrão superior e inferior.
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FONTE: SMA 2004

Figura 32 - Efeito da substituição do uso de solo nas cargas de fósforo total.

Nota-se, na Figura 32, que as cargas de fósforo geradas por fontes difusas são expressivas com relação ao uso urbano; por outro lado, quanto ao padrão urbanístico, a diferença apresentada é pequena.
2. Incremento populacional em áreas com e sem sistema de saneamento.

FONTE: SMA 2004

Figura 33 - Efeito do crescimento populacional nas cargas de fósforo total (kg/dia)

Na Figura 33 aponta que as cargas de fósforo geradas por fontes difusas, com acréscimo de 10.000
habitantes em uma bacia sem infra-estrutura sanitária, elevam as cargas de fósforo em mais de 5 vezes;
no entanto, em áreas providas de infra-estrutura sanitária, o aumento é de apenas 1,8 vez.
3. Abatimento de cargas pelo incremento de áreas verdes em áreas urbanizadas.
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FONTE: SMA 2004

Figura 34 - Abatimento de cargas de fósforo total pelo incremento de áreas verde

Nota-se na Figura 34 que, com o aumento da extensão das áreas verdes em uma bacia hidrográfica
em território urbano, são reduzidas as cargas geradas. As reduções são afetadas, também pela densidade demográfica da área. No entanto, são variações pouco significativas, mesmo sendo o dobro da sua
densidade demográfica, no caso simulado, de 15% para 13%.
Outra avaliação, segundo SMA (2004), é que o abatimento das cargas se dá a partir de dois processos que ocorrem concomitantemente: a substituição de equipamentos de uso urbano por vegetação
e a redução do volume de escoamento de águas de chuva superficial, decorrentes dessa substituição.
No estudo, ficou indicada uma redução de até cerca de 28% no volume, devido à existência de maior
extensão de solo permeável.
No sentido de avaliar futuros efeitos de intervenções e políticas de recuperação da qualidade ambiental do reservatório, vários cenários foram montados a partir do MQUAL. Assim, foi estabelecida
uma série de simulações para as cargas de fósforo total, um dos mais importantes parâmetros de avaliação, por ser um nutriente responsável pela eutrofização das águas do reservatório.
Dentre as simulações desenvolvidas pelo estudo, o Cenário 6 de simulação de intervenções nas
Sub-Bacias do Braço Cocaia, é destaque para o projeto de pesquisa, pois esse cenário prevê a remoção
total na borda do reservatório, com assentamento nas próprias sub-bacias e revegetação da faixa desocupada com implantação de sistemas de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Essas intervenções
representaram um incremento de 81 hectare de área verde, numa faixa de 50 m de largura e 16,1 km
de extensão e com índice de 90% do esgoto coletado a ser exportado, chegando à redução de 48% da
carga estimada de fósforo total.

6.

EXPERIÊNCIAS CONSIDERADAS
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6 EXPERIÊNCIAS CONSIDERADAS
Este capitulo apresenta duas experiências executadas pelo Poder Público Municipal de intervenções
urbanísticas em assentamentos urbanos localizados em áreas de proteção e recuperação dos mananciais, a margem do reservatório Billings, conforme indicado na Figura 35. Os planos de intervenções
urbanísticas visavam, entre outros, no final do processo, a regularização fundiária desses assentamentos,
assim como o despertar da consciência ambiental dessas comunidades para com o meio ambiente.

Figura 35 - Localização das experiências na Represa Billings - Fonte: PSA/2004.

6.1 Jardim dos Pinheirinhos - São Bernardo do Campo
Conhecido como Pinheirinho, localiza-se à margem da represa Billings
em São Bernardo do Campo, conforme Figura 36. Faz parte das estatísticas
de loteamentos irregulares da década
de 90, tendo aproximadamente dez
anos de ocupação.
Sendo parte integrante do sistema
de contribuição do reservatório Billings, o município de São Bernardo do
Campo possui um território de 407
Figura 36 - Localização do Jardim dos Pinheirinhos - Fonte: PMSBC/2004.
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km², com população total de 717.792 hab., sendo cerca de 188.000 hab. (IBGE, 2000) instalados
em aproximadamente 213 km² (52% da área total do município) em área de proteção dos mananciais
(MASSOCA, 2003).
Segundo dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SMA (2004), o município comporta o
segundo maior contingente populacional da bacia, cerca de 22% da população total. Apresenta expansão urbana ao longo das principais vias de acesso, com urbanização precária, com presença de grande
parcela de favelas loteamentos irregulares, que representam cerca de 24% de aglomerações subnormais
do conjunto da área total dos mananciais da Billings, como demonstrado na Figura 37.

FONTE: SMA 2004

Figura 37 - Distribuição da população da bacia por padrão habitacional por municipio

6.1.1 Características físicas do empreendimento
Atualmente, o Jardim dos Pinheirinhos comporta 860 famílias em lotes individuais. Até o inicio das
intervenções do Poder Público local, lançavam cerca de 360 m3 diários de esgoto e demais poluentes direto no reservatório da Billings. A Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (PMSBC) propôs
um Plano de Intervenção Emergencial, que foi homologado em 12 de abril de 2002 pelo Ministério
Público Estadual por meio do TAC -Termo de Ajustamento de Conduta (MASSOCA, 2003).
Teve por base a Lei Estadual nº 9.866/97, que apontava diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas e também o artigo 47 da lei 9.866/97 que autorizava a execução de
obras emergenciais, considerando riscos à vida e à saúde pública ou comprometimento da utilização
dos mananciais para fins de abastecimento.
Está localizado a 50 m da margem da represa Billings, de acordo com a lei dos Mananciais, nas
faixas “B” e “C” da 2ª categoria. De acordo com a lei 1172/76-898/75 é permitida, nessas faixas, densidade 24 a 34 hab/ha (1 ha = 10.000,00 m2). Foram implantados 860 lotes em cerca de 200.000 m2
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com aproximadamente 3000 pessoas, ou seja, 150 hab/ha, totalmente em desacordo com a legislação
vigente, conforme Figura 38.

FONTE: SHMA/SBC 2004

Figura 38 - Desenho urbano do jardim dos pinheirinhos

6.1.2 Aspectos legais considerados
Conforme abordagem anterior, o loteamento não cumpre as exigências legais das leis 1172/76898/75, no que diz respeito à área do lote e densidade (localização às margens da represa Billings nas
faixas “B” e “C” da 2ª categoria), como também pelo comprometimento da qualidade das águas com
o lançamento de esgoto doméstico. O objetivo dessas leis era desestimular a ocupação das áreas destinadas ao abastecimento público, no sentido de proteger as nascentes e os lençóis freáticos.
No entanto, com a aprovação da nova lei estadual de proteção dos mananciais, nº 9.866/97, que
autorizava a execução de obras emergenciais em locais onde as condições sanitárias e ambientais apresentassem risco à saúde pública ou comprometessem a produção dos mananciais para fins de abastecimento, abria-se espaço para o Poder Público local executar melhorias ambientais e de qualidade de
vida para as famílias ali assentadas, sem configurar ilegalidade. De acordo com o decreto Estadual
nº 43.022/98, que regulamentava o art. 7 da nova lei, os responsáveis pela execução das obras emergenciais deveriam conduzir e formalizar acordos com os Municípios e associações de moradores, no
sentido de acordarem compromisso mútuo de controle de expansão do assentamento como também
um maior adensamento.
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Para o cumprimento do referido decreto e ainda procurando atender às exigências da ação civil
pública de que o assentamento era objeto, a prefeitura de São Bernardo do Campo, após consulta e deliberação do CONSEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente - e juntamente com representantes
da comunidade do Jardim dos Pinheirinhos e do Ministério Público, formalizou a assinatura do Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC), em 12 de abril de 2002. O TAC veio formalizar o compromisso
assumido em audiências públicas com a Promotoria do Meio Ambiente, a comunidade local e a Secretaria de Habitação e Meio Ambiente da prefeitura. Gestões estão sendo feitas pela Prefeitura em
favor de um sistema de compensação ambiental por meio de aplicação de um conjunto de intervenções
urbanísticas, objetivando mitigar os impactos negativos ao reservatório Billings.
O conjunto de intervenções urbanísticas, que serão posteriormente detalhadas, é composto por:
 técnicas de tratamento de esgoto, sendo esta a principal ação na compensação ambiental,
segundo SHMA/SBC (2003);
 sistema diferenciado de drenagem de águas pluviais, com a implantação de guias, sarjetas e
pavimentação (asfalto ecológico);
 execução de passeios especiais (calçadas esponjas);
 preservação de lotes que se encontravam vazios, na compensação de áreas permeáveis;
 arborização; e
 capacitação dos moradores no compromisso e parceria com a questão ambiental.
6.1.3 Processos físico-ambientais: aspectos técnicos
As tecnologias empregadas foram mitigatórias visando corrigir os processos ambientais de degradação do meio, tendo como instrumentos os seguintes elementos:
a) ETE - Estação de Tratamento de Esgoto
O sistema de tratamento dos efluentes sanitários foi Terciário. Consiste na remoção da carga orgânica e dos nutrientes Nitrogênio e Fósforo, responsáveis pela eutrofização, ou seja, a proliferação
excessiva de plantas aquáticas e algas nos lagos, rios e represas que prejudica o equilíbrio ambiental
(PMSBC, s.d.), conforme Figura 39.
A área de projeção é de cerca de 200,00 m2 e recebe cerca de 360 m3 de esgoto / dia; a água tratada
é lançada na represa Billings com índice de pureza próximo a 96%.
O processo e instrumentos utilizados foram reatores de películas biológicas que, em contato com a
população de microorganismos em forma de película de lodo, desenvolvem com o meio nutriente uma
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Figura 39 - Planta e corte esquemático tratamento de esgoto (ETE) - Fonte: PMSBC/2003.

capa biologicamente ativa (processo anaeróbico). Discos Biológicos Rotativos (DBR) giram lentamente sobre um eixo horizontal dentro de um tanque por onde passam as águas residuais, ficando a película
de microorganismo exposta aos nutrientes e ao ar que circula no meio (processo aeróbico).
A metodologia utilizada no sistema de tratamento do efluente foi da nitrificação: processo biológico pelo qual bactérias específicas, em condições aeróbicas, transformam o nitrogênio amoniacal em
nitrato; o da desnitrificação, processo pelo qual ocorre uma conversão da forma oxidada de nitratos em
gases nitrogênio e oxigênio; e, por fim, a remoção de fósforo, eliminado do efluente por meio de processos biológicos e físico-químicos. Utilizou-se, para sua precipitação química, o cloreto férrico que
é dosado na entrada do decantador, e o fósforo insolúvel, removido juntamente com o lodo biológico,
que são enviados para o reator anaeróbico para estabilização.
O processo empregado no sistema é do tipo biológico, que se utiliza de um reator anaeróbico de
fluxo ascendente, seguido de um reator anóxico e por sistema aeróbico com três estágios de aeração
com rodas de biodisco. O filtro biológico é formado por vários tubos plásticos corrugados, enrolados
com um carretel, onde as bactérias aderem com alta capacidade de concentração de sólidos, conforme
Figuras 40 e 41.
Existem métodos de avaliação do nível de despoluição das águas, entre eles o do DQO - Demanda
Química de Oxigênio: por meio de processos químicos, mede-se a quantidade de oxigênio necessária
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Figuras 40 e 41 - ETE - Fonte: Scarambone/2004.

para a oxidação da matéria orgânica da água; o DBO - Demanda Biológica de Oxigênio que mede a
fração biodegradável de matéria orgânica da água, método utilizado no bairro Pinheirinho; e outros.
No esgoto sanitário, normalmente a quantidade encontrada é de 550 a 600 mg de oxigênio por litro;
após o tratamento, a quantidade desejável deve ser de 5 mg por litro.
b) Sistema de drenagem de águas pluviais
O sistema de drenagem de águas pluviais implantado no Jardim Pinheirinho emprega três técnicas
de captação que proporcionam:
 aumento considerável na área de absorção do solo, proporcionando uma redução no volume
das águas superficiais; e
 distribuição uniforme dos líquidos levando a uma redução da velocidade das águas superficiais, em função do tipo de material empregado.

Figuras 42 e 43 - Sistema de drenagem - Fonte:CD PMSBC/2003.
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As principais obras, com preocupação ambiental, foram:
Captação de águas superficiais
O escoamento superficial das águas é direcionado às canaletas drenantes laterais ao leito carroçável,
de forma que se dirija aos poços drenantes, conforme Figuras 42 e 43 e desenho esquemático da Figura
44.

FONTE: PMSBC 2003

Figura 44 - Planta e corte esquemático do sistema de drenagem

Pavimento ecológico
Formado por camadas de macrotextura aberta nas capas de rolamento, com capacidade de drenagem por meio de uma estrutura com alto índice de vazios (18-25%), garantindo, em conjunto com
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as inclinações transversais e longitudinais do perfil do viário, uma drenagem horizontal e vertical das
águas pluviais (NASCIMENTO, s.d.).
Na aplicabilidade desse revestimento, consideraram-se, para sua funcionabilidade, durabilidade e
resistência mecânica, os fatores presentes no Quadro 10.
Quadro 10 - Fatores considerados na adoção de pavimento ecológico

ITENS FATORES A SEREM CONSIDERADOS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Resistência à abrasão adequada
Elevado índice de vazios - 18 a 25%
Baixo teor de ligante - 3 a 5%
Forma cúbica e baixo desgaste do agregado
Espessuras médias entre 3 a 5 cm
Correta impermeabilização das camadas adjacentes
Permeabilidade adequada - coeficiente de escoamento mínimo de 0,27 cm/s
Resistência à tração mínima de 6 kgf/cm2
Valor de Resistência à Derrapagem (VRD) superior a 55
Utilização de granulometrias descontinuas de acordo com as especificações
Perfil transversal adequado
FONTE: PMSBC/2003

Quanto à camada subjacente, atua como uma barreira à percolação da água, podendo ser empregado o CBUQ (CBU Quente) convencional ou misturas a frio do tipo Micro Revestimento Asfáltico.
Segundo a Secretaria de Habitação e Meio Ambiente de SBC (2003), os benefícios proporcionados
pelo emprego desse tipo de tecnologia em pavimentação vão além de reações físicas, como se demonstra abaixo:
 redução da velocidade das águas pluviais;
 redução do risco de aquaplanagem;
 redução das distâncias de frenagem sob chuva;
 aumento da distância de visibilidade e diminuição de projeção da cortina de água (spray);
 maior percepção de sinalização vertical durante a noite; e
 redução dos níveis de “stress” do usuário.
Passeios gramados
Tipo de calçamento que prevê cerca de 45% de sua superfície gramada, que tem como objetivo
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possibilitar a absorção das águas de chuva, tornando-se essa área permeável para compensação ambiental, conforme apresentado na Figuras 45 e 46.

Figuras 45 e 46 - Passeio gramado tipo esponja - Fonte: PMSBC/2003.

Reflorestamento
Recuperação florestal das áreas de 1ª categoria, num total de 27.200,00 m².
Os critérios de escolha das espécies são os estabelecidos pela Resolução SMA 47 de 27.11.01: áreas
maiores que 1 hectare, utilizar no mínimo 80 espécies diferentes, e selecionar as espécies de acordo com
o grupo ecológico: pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e climáticas, conforme Figuras
47 e 48. O plantio foi executado pela comunidade com orientação técnica da prefeitura (MACEDO,
2004).

Figuras 47 e 48 - Áreas recuperadas por reflorestamento - Fonte: PMSBC/2003.
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6.1.4 Educação ambiental
O Poder Público local, no sentido de ampliar a consciência ambiental e capacitação da comunidade
do Jardim dos Pinheirinhos, realizou o I Encontro Pró-Billings: Encontro Nacional de Capacitação
Popular na Gestão dos Mananciais, com duração de uma semana.
O evento incluiu palestras, workshops, oficinas pedagógicas e debates, com a participação dos
moradores do local e da região. As oficinas de plantio de sementes de árvores, de reciclagem de papel
e de coleta seletiva de lixo, foram destinadas somente às crianças e jovens da comunidade; as demais
atividades envolviam todos os participantes.
Foram reservados dois dias do evento para a participação dos estudantes de escolas públicas e particulares do município. Segundo MASSOCA (2003), participaram cerca de 2000 alunos nas oficinas
de educação ambiental, realizadas no próprio Jardim dos Pinheirinhos.
As turmas de estudantes do município receberam orientação e participaram de palestras sobre a
importância do cuidar do meio ambiente. Estimulados a pensar sobre o tema exposto, participaram de
um concurso de redação.
Com o evento, envolveram-se varias organizações não-governamentais ligadas ao meio ambiente,
autoridades do Ministério Público e administração municipal, ambientalistas, e representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê.
A atividade encerrou-se com a entrega de Certificado de Participação a mais de trezentas famílias.
Ao longo de 2002, por meio de novos encontros, o processo de capacitação foi ampliado.
6.1.5 Considerações para avaliação
Eficácia dos sistemas empregados. Ex.: o tratamento do esgoto atende às normas específicas e aos
índices de qualidade da água desejados?
Até que ponto o índice de permeabilidade contribui com os sistemas empregados?
Análise e comparação com os dados apontados pelo M-QUAL da SEMA.
Envolvimento da população.
O que poderia melhorar? Ex.: com relação às águas superficiais e cargas difusas.

6.2 Parque Represa Billings III - Santo André
Com histórico de formação similar a outros assentamentos irregulares da região, o Parque Represa
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Billings III foi implantado em 1955, antes da promulgação das Leis Estaduais 898/75 e 1172/76 que
criavam as Áreas de Proteção dos Mananciais, não chegando a regularizar-se no mesmo período, ficando dessa forma, em desacordo com as novas diretrizes estabelecidas pelas referidas leis.
Nas proximidades da Represa Billings, esse loteamento está localizado precisamente entre os braços
do Rio Grande e do Rio Pequeno, às margens da Rodovia Índio Tibiriçá - SP 31, trecho que faz ligação
entre a Via Anchieta e a cidade de Suzano, conforme demonstrado da Figura 49.

Figura 49 - Localização do parque represa Billings III - Fonte: PMSA|SDU/2000.

O loteamento possui cerca de 80 hectares de área, com declividade média entre 20% e 30%, com
presença de fragmentos de vegetação nativa (mata atlântica), estando somente ocupada cerca de 24%
de sua área total, com padrão de ocupação caracterizado, em grande parte, por lotes com área próxima
a 300 m2. Tem como agravante, entre outros, a ausência de saneamento básico, a falta de reservas de
áreas públicas destinadas a equipamentos (ensino, saúde, lazer etc. ) necessários a atender a população
moradora, que, segundo dados da PMSA/SDU(1999), é de, aproximadamente, 2.750 habitantes.
Dentro do aspecto legal, segundo PMSA/SDU (1999), o projeto original do loteamento não incorporou os aspectos urbanísticos e jurídicos exigidos tanto pela Lei 6766/79, como pelo Código Florestal e as leis estaduais 898/75 e 1172/76. Além disso, contrapõe-se ao Plano Diretor atual, fazendo-se
necessário o estabelecimento de um plano de regularização fundiária, com características de natureza
sócio-juridíca e físico-ambiental, relacionadas com o projeto urbanístico.
6.2.1 Características físicas do empreendimento
Em 1999, a prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Desenvolvimento Urbano/
SDU, realizou levantamento socioeconômico e físico-ambiental do loteamento Parque Represa Billings III. Verificou-se que haviam sido implantados cerca de 600 dos 1300 lotes projetados inicialmente,
e, nesse mesmo período, ainda restavam 50 lotes vazios, sem nenhum tipo de edificação. Esse fato
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tornou possível as intervenções urbanísticas dentro dos padrões necessários ao atendimento das normas
legais, como também das questões ambientais, tanto local como dos mananciais da bacia Billings.
Segundo levantamento PMSA-SDU (1999), o loteamento não possui atendimento de rede de água
potável, contando com abastecimento por caminhões pipa e poços. Não é atendido por rede coletora
de esgoto sanitário, nem tratamento de efluentes. O esgoto é lançado in natura ao solo e nos corpos
d’água ou por meio de fossas sépticas.
O loteamento Parque Represa Billings III está implantado em área onde há duas sub-bacias hidrográficas, tendo no limite leste o Córrego Tubarão, que recebe carga dos esgotos domésticos do próprio
loteamento e de loteamento vizinho assentado na várzea do ribeirão. Outro trecho de várzea está próximo ao limite oeste, formado por outra bacia, cujo curso d’água está quase totalmente canalizado,
recebendo esgoto sanitário das moradias ali instaladas, como também de águas pluviais, acarretando,
em épocas de chuvas, além de inundações, o retorno dos esgotos às residências.
Segundo estudo elaborado pela SMA (2004), por meio de simulações, estimou-se a contribuição de
cargas de fósforo total na bacia Billings, a partir da utilização dos dados obtidos no ano 2000, referentes
a mapeamento de uso do solo, distribuição da população e disponibilidade dos sistemas de coleta e
afastamento dos esgotos sanitários.
O resultado desse estudo aponta os municípios de São Paulo (51%) e São Bernardo do Campo
(23,7%) como os maiores contribuintes. O município de Santo André responde por uma cota de 3,5
%. Por região hidrográfica, as áreas de maior aporte de cargas de fósforo total são os braços do Cocaia,
Alvarenga, Rio Grande (montante da captação) e Corpo Central. Os braços do Rio Pequeno e Rio
Grande constam com índices abaixo das demais regiões.
6.2.2 Processos socioeconômicos
De acordo com apontamentos da PMSA-SDU (1999), a primeira fase de ocupação do loteamento
Parque Represa Billings III deu-se por famílias de trabalhadores da indústria automobilística, cerca de
3%. Na sua maioria, a população, hoje, tem renda média familiar de padrão médio. Por volta dos anos
1980 e década de 1990, o crescimento populacional foi de 51%. Esse valor estava acima da média de
Santo André (46%), porém, abaixo do padrão anterior.
A variação do tempo de moradia pode ser observada na Figura 50, apresentada a seguir.
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16 a 25 anos
< = 1 ano

3%

15%

11 a 15 anos
15%

2 a 5 anos

6 a 10 anos
36%

31%

Figura 50 - Tempo de moradia - Fonte: PMSA|SDU/2000.

Quanto à característica socioeconômica, (Figura 51), segundo a mesma pesquisa, 29,1% dos moradores não possuem renda e cerca de 16,9% recebem de um a três salários mínimos.

29,1%

Sem rendimento
<= a 1 S.M.

4,8%

16,9%

Mais de 1 a 3 S.M.
Mais de 3 a 5
S,M.

14,8%

Mais de 5 a10
S.M.
Mais de10 S.M.

24,3%
10,1%

Figura 51 - Distribuição do rendimento familiar (1999) - Fonte: PMSA|SDU/2000.

6.2.3 Aspectos legais considerados
O projeto de loteamento do Parque Represa Billings III foi aprovado, mas não registrado em cartório, em 1955, pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires. Até então, não se tinha a definição de divisas
entre os municípios. Somente em 1990, o loteamento passou a ser reconhecido como parte integrante
do território de Santo André (PMSA, 2001).
Para agravar a situação, havia divergências entre o projeto aprovado, o encaminhado para cartório
da mesma cidade (Ribeirão Pires), e o de fato implantado, havendo, ainda, disputa judicial entre os
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três proprietários da gleba.
A Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Desenvolvimento Urbano, no sentido
de equacionar e encaminhar soluções para esse complexo quadro fundiário, social e ambiental, estabeleceu um plano de Regularização Fundiária, com base em projeto urbanístico ambiental e com ações
voltadas à geração de renda, atendendo, na medida do possível, aos requisitos legais da Lei Estadual nº
9866/97.
Conforme explicitado, as diretrizes de projeto do loteamento Parque Represa Billings III não atendia a nenhuma das leis de regulamentação urbanística, necessitando, dessa forma, de um novo desenho urbano que atendesse aos requisitos da legislação ambiental vigente. Ao mesmo tempo, deveria
considerar a realidade local, criando um cenário intermediário entre o ideal e o possível, ou seja, a boa
qualidade do manancial de abastecimento e um quadro de degradação crescente de poluição, impermeabilização excessiva, erosões e assoreamento dos cursos d’água.
O Plano de Regularização Fundiária proposto pela PMSA (1999) teve por escopo promover a
adaptação do loteamento existente com base nos requisitos da nova Lei Estadual de Proteção dos Mananciais (9.866/97), considerando:
 definição de sistema viário e de circulação;
 criação e efetivação de áreas institucionais21;
 cancelamento de lotes em áreas de grande declividade;
 cancelamento de lotes em áreas com matas nativas;
 criação de áreas verdes e de lazer; e
 liberação das áreas de 1ª categoria (várzeas).
No atendimento aos requisitos citados, foi necessário um redesenho do sistema viário para a criação
de novos lotes e viabilizar as permutas diárias uma vez que essas ações demandavam também a remoção
de residências edificadas.
Nessas situações conflitantes, o Poder Público municipal tinha como parceira a própria comunidade que participava do planejamento e das decisões necessárias à implementação do Plano de Regularização Fundiária e Urbanístico do Parque Represa Billings III.
A aprovação do Plano não se deu por via judicial, conforme idéia inicial, e sim por meio de um
acordo com o Departamento de Uso do Solo Metropolitano (DUSM), com o qual foi negociada a
formalização do redesenho do loteamento, conforme Figura 52.
21  No loteamento havia duas escolas públicas , uma municipal e outra estadual; no entanto, estavam implantadas
em lotes particulares. PMSA, 1999.
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FONTE: PMSA/SDU 2000

Figura 52 - Desenho urbano do Parque Represa Billings III

6.2.4 Processos físico-ambientais: aspectos técnicos
O desenho urbanístico definido pelo plano de intervenções no atendimento à legalidade propunha
uma definição mais clara dos limites do loteamento, por meio da criação de uma via pública, na forma
de anel, que atuasse como barreira visível às novas ocupações na tentativa de congelar a densidade
local.
Outra característica que marcou o plano urbanístico foi a valorização do pedestre, com o uso de
tecnologia apropriada na implantação de percurso, no sentido de facilitar o acesso a lugares de interesse ambiental e paisagístico.
Na elaboração do projeto urbanístico, adotaram-se como premissas, no atendimento às exigências
ambientais da atual legislação, as seguintes diretrizes:
 manter, ao máximo, a permeabilidade do solo como mecanismo para contribuir com lençol
freático e, ao mesmo tempo, diminuir o volume de águas superficiais, evitando erosão e cargas
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de poluição difusa carreadas pelas águas pluviais;
 manter o máximo de áreas vegetadas e protegidas para conter a erosão;
 elaborar projetos que necessitem o mínimo trabalho de terraplenagem e movimentação de
terra, no sentido de evitar erosões, poluição difusa, custos etc.;
 recuperar a vegetação existente e acrescentar vegetação nas vias públicas (Figuras 53 e 55);
 recuperar a mata ciliar do principal curso d’água
e promover a revegetação dos demais;
 exportar e tratar o esgoto;
 alterar o viário para vias de pedestre (os de alta
declividade), Figura 54; e
 adotar soluções criativas e simples.
Figura 53 - Novo desenho viário - Fonte: Scarambone/2006.

Para a execução do plano urbanístico, nos itens relacionados à infra-estrutura básica, devido à escassez de recursos financeiros, foi definido um piloto denominado como Área de Demonstração. Nesse
local, estão sendo experimentadas soluções tecnológicas para captação e drenagem de águas pluviais,
tipo de pavimentação, combate à erosão e recuperação vegetal, ao lado das obras de coleta e tratamento
de esgoto. O abastecimento de água potável continuará a ser feito pelo Poder Público por caminhõespipa.
As tecnologias empregadas foram instrumentos de mitigação, corrigindo os processos ambientais
de degradação do meio, a exemplo de:
a) Redução do leito carroçável (Figuras 54 e 55).
Para aumentar as áreas de permeabilidade do solo, propôs-se a redução do leito carroçável das vias
públicas, com conseqüente aumento de área permeável do passeio das vias, criando-se faixas para arborização e sistema de recreio.
Foram implantadas faixas carroçáveis de cinco metros nas ruas de acesso às vias coletoras e de três
metros nas ruas de ligação local, criando espaços laterais para arborização, característico de alameda,
tornando o espaço mais integrado com a paisagem local e atrativo para o convívio comunitário.
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Figura 54 - Viário alterado para via de pedestre

Figura 55 - Novo desenho viário

Fonte: Scarambone/2006.

Fonte: Scarambone/2006.

b) Pavimentação do leito carroçável
Segundo estudos da PMSA-SDU (1999), o leito carroçável dos viários do loteamento que nunca
recebeu nenhum tipo de revestimento apresentou permeabilização com o passar do tempo, devido a movimentos
de terra e compactação, em decorrência do uso de veículos motorizados ou mesmo de outro tipo de transporte de
carga (carroça, carrinho-de-mão etc.).
Optou-se pelo emprego de pavimento asfáltico, tendo como limite guias padrão PMSA de concreto, que
serviam de caminho para o fluxo das águas pluviais às canaletas vegetadas e ao próprio travamento do pavimento.
Os critérios para utilização dessa tecnologia foram o custo, a manutenção e sua operacionalização (Figura 56).

Figura 56 - Tipo de guia - Fonte: Scarambone/2006.

c) Sistema de drenagem de águas pluviais
Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais, com base em canaletas vegetadas e com dois
pontos de concentração da drenagem superficial, Figuras 56, 57 e 58. O uso de bermas de proteção dos
corpos d’água, sem revestimento, contribui com o aumento das taxas de permeabilidade do solo, como
também a filtragem das águas superficiais antes de seu lançamento nos corpos d’água, funcionando
como filtro às cargas difusas.
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Figuras 57 e 58 - Detalhe do sistema de drenagem - Fonte: Scarambone/2006.

d) Mudança de uso de viários com alta declividade
Como alternativa ao viário em locais de alta declividade foi proposta a instalação de vias de pedestre, com rampas e escadaria (Figura
59).
e) Coleta e tratamento de esgoto
Em execução a Estação de Tratamento de Esgoto, com previsão de
estar funcionando até fim de 2006, conforme Figuras 60,61 e 62.
Figura 59 - Alteração do sistema viário com alta declividade - Fonte: Scarambone/2006.

Figuras 60, 61 e 62 - Estação de tratamento de esgoto - Fonte: Scarambone/2006.

6.2.5 Educação ambiental
A educação ambiental ou mesmo o despertar da consciência ambiental da comunidade local iniciou-se com a concepção do projeto urbanístico, por meio de reuniões setoriais, assembléias e oficinas.
Tinha como objetivo inicial o esclarecimento e a discussão de temas relativos às áreas de proteção am-
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biental, mais exatamente ao uso e ocupação do solo em áreas restritivas de interesse ambiental.
A comunidade passa a ser parceira e não concorrente. Sendo assim, a comunidade teve um papel
inicial de interlocução com o Poder Público, por meio de uma comissão de acompanhamento formada
por dez representantes, sendo quatro, membros do Comugesan - Conselho Municipal de Gestão e
Saneamento Ambiental de Santo André.
Estabelecida a relação entre o Poder Público e a comunidade, foi construída uma agenda de trabalho que abordava o Plano Urbanístico (concepção e intervenção) e o tema Regularização Fundiária.
Destaca-se que, na aplicação do plano urbanístico, essa relação de parceria foi responsável pela viabilização de muitas ações, tais como a remoção e relocação de edificações de áreas de várzeas (PMSASDU,1999).
Dentro dos princípios norteadores do projeto de intervenção (seguindo diretrizes do Gepam - Gerenciamento Participativo de Áreas de Mananciais em Santo André, mais precisamente em relação ao
desenvolvimento socioeconômico) buscaram-se condições favoráveis à tomada de decisões relativas ao
meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, considerando:
 a participação da comunidade local em todas as fases do plano urbanístico (levantamento,
elaboração, discussão, aplicação etc.); e
 a questão de gênero22 ser empregada nas políticas voltadas à comunidade da região de mananciais, com foco
na ampliação e consolidação da participação da mulher
e dos jovens.
Outro aspecto importante desenvolvido foi a construção da identidade do morador local com as áreas de
manancial, buscando ampliação da percepção sobre a
preservação ambiental e da qualidade de vida, na utilização dos recursos naturais e econômicos, objetivando a
geração de renda de maneira sustentável, Figura 63.
Figura 63 - Horta Comunitária - Fonte: Scarambone/2006.

6.2.6 Considerações para avaliação
Quanto ao índice de permeabilidade: qual a contribuição dos sistemas empregados?
22 Gênero, segundo SCOTT, J.W., significa o saber a respeito das diferenças sexuais. De acordo com FOUCAULT, M.,
saber: compreensão produzida pelas culturas e sociedades sobre as relações humanas; não é absoluto ou verdadeiro,
mas sempre relativo, variam de acordo com as culturas, os grupos sociais e no tempo; e é um modo de organizar o
mundo e, como tal, não antecede a organização social mas é inseparável dela.
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Análise e comparação com os dados apontados pelo M-QUAL da SMA.
Envolvimento da população.
O que poderia melhorar ? Ex: com relação às águas superficiais - cargas difusas.
Desvio do córrego para mitigar o processo de poluição. Alternativa correta ?
Como estão sendo implementados implantados a coleta de resíduos sólidos e o sistema definitivo
de abastecimento de água potável?

7.

DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO
EM APRMs
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7 DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO EM APRMs
Considerando a análise dos textos compilados e experiências trabalhadas, são propostos subsídios para um Plano Ambiental Urbano, atendendo ao objetivo geral dessa pesquisa. O Plano trata
de alternativas sustentáveis no planejamento físico-territorial das bacias hidrográficas, em especial, na
implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social em APRMs, tendo seu contorno
apresentado a seguir.
Constitui proposta cujo princípio básico tem por referência a interação dos dois principais componentes do meio ambiente: a paisagem e sua dinâmica natural (hidrologia, perfil topográfico, sentido
dos ventos, vegetação nativa), e a dinâmica antrópica, marcada pela legislação e pelos caminhos formados por meio dos acessos às moradias e aos equipamentos, como também pelas relações sociais da
população moradora com suas raízes e identidade.
Considerando as diretrizes gerais apresentadas no artigo 2º da Lei Federal nº 10.257/01, conhecida
como Estatuto da Cidade, em especial os incisos VI, VIII e XII, os projetos urbanísticos, sejam eles de
interesse social ou não, devem adequar-se às características do sítio natural e às relações do seu entorno.
É de vital importância, no caso especifico de áreas em APRMs, o estudo mais detalhado da microbacia
na qual será implantado, conforme diretrizes da Lei 69388/81- Política Nacional do Meio Ambiente
e da lei especifica do reservatório em que se localiza - Guarapiranga, Billings, e outros.
Para tanto, propõe-se que seja elaborado um plano ambiental urbano para as áreas de proteção
dos mananciais, que consiste no planejamento e manejo de região hidrográfica, seguindo o caminho
natural das águas que abastecem o manancial de um determinado reservatório, com vistas à proteção
e recuperação ambiental de seu território. Direciona seu uso e ocupação de forma compatível com as
legislação ambiental, resultando em um desenho urbano aplicável e integrado à paisagem local, como
também o resgate da identidade do espaço com seus moradores, com o objetivo de torná-los parceiros
do processo.
Sua abordagem deve partir da bacia hidrográfica e das microbacias que a compõem, de forma que
se faça uma leitura geral e especifica de sua região, analisando as principais características do padrão do
uso e ocupação, como também do estágio físico-ambiental em que se encontram a bacia e as microbacias de um determinado território.
Deve fazer parte do plano a execução de um diagnóstico físico-ambiental consubstanciado por
programas que vão atender às necessidades da população moradora do território estudado. Tem como
forma organizacional o sistema de gestão compartilhada entre comunidade e esferas governamentais,
dentro de arcabouço legal - urbanístico, técnico e jurídico - na regularização fundiária de seu território.
Os Planos e Programas propostos têm por base diretrizes gerais para toda a bacia hidrográfica, in-
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clusive as relações de vizinhança com as bacias limítrofes, e deverão ter uma análise mais específica por
microbacias, quando necessário. O Plano Ambiental Urbano recomenda a elaboração dos seguintes
planos:
 Plano Ambiental: conservação, recuperação e saneamento básico;
 Plano de Mobilidade: sistema de circulação (auto e pedestre) e transportes;
 Plano Habitacional: Área de Ocupação Consolidada (AOC) e Área de Interesse Social (AIS); e

 Plano de Serviços, Equipamentos e Lazer.
Os Programas propostos têm o objetivo de auxiliar, direta ou indiretamente, a implementação dos
Planos. Na seqüência, são apresentadas as propostas dos Planos e Programas.

7.1 Plano Ambiental
O plano ambiental deve consistir, basicamente, em três frentes de atuação: um programa específico
de vegetação e um de águas, ambos no sentido de recuperar e melhor atender às necessidades da qualidade ideal para os reservatórios de abastecimento, e um terceiro de gestão e monitoramento.
7.1.1 Programa de recuperação e conservação da vegetação
Propõe-se que esse programa tenha como objetivos a conservação da vegetação nativa nas microbacias hidrográficas, onde ainda não houve ação antrópica e que conserva sua biota inalterada, e a
recuperação, quando esta se encontrar em situação físico-ambiental alterada, por meio de manejo adequado, com adoção de técnicas diferenciadas na recuperação da vegetação e no seu incremento. Deve
fazer parte desse programa a formação de cinturões verdes e corredores biológicos que liguem toda a
microbacia de drenagem, como também suas bacias limítrofes, com a função de ligar os ecossistemas e
prevenir futura fragmentação da paisagem natural.
Em consonância com o programa de águas, o de vegetação deverá contribuir no tratamento das
cargas difusas e na estabilização das encostas com utilização, de forma apropriada, de vegetação com
raízes profundas, para prevenir a erosão laminar por lavagem de solo. A recuperação das matas ciliares
também deverá fazer parte do plano de vegetação, cumprindo um forte papel de regeneração vegetativa
das faixas de proteção dos cursos d’água, quanto esta se encontrar em estado degenerativo ou após a
retirada de obstáculos físicos.
7.1.2 Programa de recuperação e conservação das águas
Propõe-se que esse programa tenha como principal objetivo o saneamento básico, iniciando com a
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recuperação das nascentes e rios e seguindo um sistema geral de coleta e tratamento e ou exportação de
esgoto sanitário. Para tanto, indica-se a remoção de qualquer tipo de edificação ou mesmo uso em um
raio de 50 metros de todas as nascentes que fazem parte da microbacia de drenagem, como também
das margens de 30 metros de cada lado da veia dos corpos d’água que cortam toda a área de estudo
e obedecendo à distância de 15 metros de cada lado dos córregos canalizados, conforme leis federais
do Novo Código Florestal (Lei 4.771/65) e a Lei Lehmann (Lei 6.766/79) de Parcelamento do Solo
Urbano, atualmente em discussão no Congresso Nacional.
As regiões com uso habitacional, no que tange ao tratamento dos resíduos sólidos (também agente
poluidor dos efluentes líquidos) deverão receber atendimento de coleta regular pelo Poder Público
local.
Aplicação de técnicas adequadas ao sistema de drenagem das águas superficiais também deverão fazer parte do Programa de Águas, com o objetivo de reduzir consideravelmente seu volume e velocidade,
com a finalidade de propiciar maior absorção pelo solo, evitando, fora as questões de alagamentos, o
carreamento do solo, conforme visto em capítulo anterior, referente a processos do meio físico no ambiente urbano. Essas técnicas deverão ser empregadas de forma diferenciada nas sub-bacias hidrográficas, de acordo com a situação física em que se encontra cada uma delas, tanto pelo aspecto do desenho
urbano, quanto pela declividade, vegetação e, mesmo, se recebe ou não pavimentação.
Como medida de redução dos efeitos das cargas difusas transportadas pelas águas pluviais afluentes
aos corpos d’água, propõe-se adotar como estratégia, dentro do plano de águas, os alagados construídos23 (wetland), localizados em pontos de maior contribuição das águas superficiais da microbacia
hidrográfica, antes de atingir o ecossistema natural da represa.
Outra estratégia de manejo de águas em combate à poluição difusa está na coletagem das águas dos
telhados por meio de cisternas, filtrando-a diretamente no solo, seguindo dessa forma para o lençol
freático.
O abastecimento de água de qualidade sanitariamente adequada e o esgotamento sanitário são
serviços públicos de grande impacto de salubridade ambiental. Para assegurar o abastecimento, sugerem-se os seguintes procedimentos:
 executar análises técnicas preliminares das possibilidades e possíveis soluções tecnológicas;
 prever interação com os sistemas implantados existentes: e
 no caso de implantação de sistema integral de abastecimento (captação, tratamento, reservação e distribuição de água), obter outorga prévia dos órgãos competentes (federais e estaduais).

23 Alagados construídos: formado por um ecossistema artificial, com capacidade de modificar e controlar a qualidade das águas antes de atingir um ecossistema natural.
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No caso do abastecimento de água potável, se a região limítrofe do empreendimento não é atendida
por rede distribuidora, muito comum por se tratar de APRMs, alternativas deverão ser estudadas no
sentido de equilibrar os custos de atendimento a tal população. Como alternativa à extensão de rede
distribuidora, tem-se o uso de poços artesianos, criando uma unidade específica de abastecimento
local.
Em relação ao esgotamento sanitário, referido anteriormente, faz parte dos serviços públicos de
grande significado quanto à salubridade ambiental. Resulta de vários tipos de águas residuárias, devendo ser adequadamente tratado e disposto de forma segura no meio ambiente. Podem-se adotar diferentes concepções e tecnologias, ou mesmo a associação de ambas, desde locais ou formando sistemas
públicos integrados, compostos por redes coletoras, afastamento, tratamento em estações e disposição
final. Sendo assim, recomendam-se os seguintes procedimentos:
 analisar preliminarmente as possibilidades e soluções para o esgotamento sanitário, segundo
as condições oferecidas pelo Poder Público municipal;
 prever interação com os sistemas públicos existentes;
 obter licença prévia dos órgãos competentes para a implantação de sistema integral (coleta,
afastamento, tratamento e disposição final), principalmente para realização da disposição final
(Resolução Conama 20/Brasil, 1992b); e
 utilizar sistemas individualizados ou comunitários, caso seja inviável o uso de um sistema de
esgotamento sanitário direcionado para rede urbana, adotando diversas tecnologias, como estações de tratamento de esgoto (ETEs) de pequeno porte, com processos biológicos, por meio de
alagados construídos, fossa séptica seguida por filtro anaeróbio, de acordo com a norma técnica
NBR 7229 (ABNT, 1993).
7.1.3 Programa de gestão compartilhada e monitorada
A gestão compartilhada entre governo e comunidade é a última fase do processo de implementação de um Plano Ambiental. Deverá ser aplicada de forma contínua e dinâmica no meio ambiente
construído, de maneira que sejam monitorados e avaliados os procedimentos e métodos adotados na
implementação dos planos e programas propostos, com vistas a alterações (quando necessárias) e aperfeiçoamento do modelo implantado.
Sintetizando em tópicos as propostas anteriores, a gestão deve abordar questões decorrentes das
atividades implantadas na bacia hidrográfica, tendo por escopo a avaliação dos problemas e estabelecimento de medidas e ações para suas soluções, apresentadas resumidamente a seguir:
1. Uso das edificações e equipamentos: tem como foco de avaliação as condições de durabilidade dos componentes construtivos empregados no empreendimento; segurança de uso contra agentes
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agressivos, irregularidades no sistema de circulação e entrada de elementos estranhos ao empreendimento (humanos e animais); e vigilância sanitária nos locais com água parada ou com acúmulo de lixo,
passivos de disseminação de doenças.
2. Uso dos sistemas de infra-estrutura: essa avaliação deverá considerar impactos ambientais
negativos, decorrentes de eventuais deficiências nos sistemas de abastecimento de água; fornecimento
de energia elétrica; sistema de drenagem; coleta, tratamento e disposição dos resíduos líquidos; sistema
viário; pavimentação e varrição dos sistemas de circulação; transporte dos moradores e coleta de lixo.
3. Geração de resíduos: avaliação das tecnologias empregadas na coleta, tratamento e destino final
dos resíduos líquidos sanitários, como também as formas de coleta, normal ou diferenciada (seletiva)
dos resíduos sólidos.
4. Acompanhamento das questões referentes à qualidade de vida de seus moradores, utilizando-se
parâmetros qualitativos, observando os aspectos de: conforto térmico, acústico, visual, lazer, e outros;
cuidados em relação ao comportamento individual e coletivos (ao vandalismo, criminalidade e outros);
possibilidade de atividades conjuntas ou privadas; acesso fácil a outras regiões; oferta de emprego próximo ao empreendimento; disponibilidade de equipamentos sociais; e interação sociocultural, interna
e externa ao empreendimento.
Para abordagem dessas e outras questões, alguns procedimentos são fundamentais:
 conscientizar os moradores da importância de sua participação comunitária permanente, estabelecendo normas e responsabilidades, envolvendo, sempre que necessário, também instituições governamentais e não-governamentais;
 identificar os fatores técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais do ambiente de uso, pertinentes à especificidade de cada empreendimento;
 registrar e organizar as informações coletadas;
 corrigir os problemas detectados, por meio de sistema de gestão ambiental, estabelecido por
programas de manutenção do plano ambiental implantado;
 acompanhar junto aos órgãos competentes a implementação de serviços e infra-estruturas
compromissadas nas fases anteriores, assegurando seu atendimento, e/ou obter o compromisso
de novas medidas e ações necessárias, detectadas durante o processo de uso; e
 estabelecer padrões e normas de manutenção das edificações, equipamentos de infra-estrutura
e comunitários, desenvolvendo manuais de orientação que sirvam tanto para maior comunicação com os moradores, como para aprimoramento futuro em novos empreendimentos.
Houve um avanço na gestão ambiental quanto à sua institucionalidade, com a consolidação do sis-
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tema de recursos hídricos nas esferas nacional e estadual, com gerenciamento por bacias hidrográficas,
surgindo como um importante fórum de discussão na integração de políticas setoriais e de diversos
atores, o Comitê de Bacias Hidrográficas e o Sistema de Gestão de Mananciais.
Com o objetivo de reorientar o uso dos recursos hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas, por
meio de seu colegiado, busca a compatibilização dos usos e dos interesses múltiplos. Apesar das divergências com o Poder Público municipal, orienta ações de planejamento, chegando mesmo a instituir
fóruns de negociação. No entanto, problemas variados têm surgido na implementação das propostas
por diferenças de interesses de setores governamentais estaduais e de entidades civis. Por agirem sempre
de modo isolado, encontram dificuldades em relacionar-se setorialmente, evoluindo do particular em
direção ao geral, tornando-se, assim, um grande desafio para o sistema integrado de gerenciamento
ambiental.
Quaisquer que sejam as medidas e ações adotadas, é fundamental a ação participativa dos diferentes
setores sociais e o monitoramento de sua implementação e resultados.
Destaca-se, ainda, a urgência da promulgação das Leis Especificas de cada Bacia e dos Planos de
Desenvolvimento e Proteção Ambiental que estão em discussão e deverão ser aprovados no âmbito dos
Sub- Comitês e Comitês de Bacias, para posterior aprovação na Assembléia Legislativa, regulamentando a aplicação da nova Lei de Proteção dos Mananciais nº 9866/97. Enquanto isso não ocorre, valem
as leis nº 898/75, 1172/76 e 3286/82, que não mais correspondem à realidade vivida nos mananciais
da Região Metropolitana de São Paulo.

7.2 Plano de Mobilidade
O plano de mobilidade tem como objetivo a implantação de sistema de circulação no melhor
atendimento às necessidades humanas e de acesso aos meios de transportes motorizados, priorizando
atendimento aos serviços públicos.
Os percursos de pedestres e ciclistas deverão ter prioridade no traçado do sistema viário, assim
como o transporte coletivo, que, por meio de um desenho compatível com a característica física (topografia, relevo, vegetação, etc.) local, venham proporcionar segurança aos usuários, interagindo com a
paisagem. O plano deverá ser trabalhado principalmente em duas frentes no desenho do sistema viário
principal, que atenderá às características gerais da bacia hidrográfica, englobando todas as microbacias,
respeitando-se as vocações individuais, como também sua ligação com as localidades vizinhas.
A primeira frente trata do acesso local por deslocamento não motorizado - pedestre, ciclovias, trilhas.
A segunda frente proposta é a de transporte motorizado, tendo como prioridade o transporte cole-
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tivo, que seguirá o plano geral de uso e ocupação do solo da região hidrográfica de estudo, que deverá
atuar de forma que contribua no congelamento do número de domicílios na região e, conseqüentemente, na redução de impactos negativos ao meio ambiente. Também o partido urbanístico deverá
adotar o desenho viário existente (estrada, ruas, vielas, passagem, trilhas), evitando, dessa forma, a movimentação de terra, retirada de cobertura vegetal, e outras ações possíveis de impactar negativamente
o meio. Deverá ser evitada a ligação direta, sem seguir uma hierarquização viária, com vias metropolitanas que permitem o tráfego de cargas perigosas.
Observa-se que o cancelamento de algumas circulações poderá ocorrer, como forma de criar barreira
aos acessos que levam a unidades de conservação, ou como meio indutor de regeneração da cobertura
vegetal de uma determinada área com estágio avançado de degradação, ou, mesmo, para formar corredor biológico que ligue todas as microbacias hidrográficas, por meio de aplicação de algumas técnicas,
tais como reflorestamento, hortas, e outras. Desse modo, a concepção do sistema viário representa um
dos fatores de maior importância na viabilidade ambiental e funcionalidade do projeto urbanístico,
pois é por meio dele que se faz o acesso às edificações, se direciona a circulação de pedestres e veículos,
se norteia a implantação de infra-estrutura, como também tem o papel de interagir com a paisagem.
Um projeto mal concebido pode acarretar uma complexa obra de terraplenagem (corte e aterro),
ocasionando intensificação dos processos de escorregamento, erosão pela água, deposição de sedimentos e inundação. Nesse sentido, na implantação de empreendimentos em encostas não inseridas em
Áreas Ambientalmente Sensível (AAS), recomenda-se o desenho de malha não ortogonal, tornando-se
necessário adaptações das quadras com o sistema de circulação, de forma que se evitem cortes e aterros
em grandes proporções.
O sistema viário deve acompanhar as características naturais do terreno, como também os lotes
resultantes do parcelamento, que devem ser ocupados de forma que se evitem grandes movimentos de
terra. Para tanto, propõe-se não utilizar diretrizes padronizadas no projeto viário, no que diz respeito
a dimensões e características, e sim utilizar alternativas que considerem diferentes situações de cada
local.
Quanto ao dimensionamento e à declividade do sistema viário, há, na atual legislação federal de
mobilidade, um conflito entre critérios e leis usualmente utilizados na concepção de traçados viários
em áreas de encostas ou de declividades acentuadas, principalmente referente à questão da acessibilidade. A maior parte de APRMs apresentam declividade acentuada, devendo o traçado básico obedecer
às declividades naturais do terreno, de forma que se evitem grandes movimentos de terra e futuros
processos do meio físico (FARAH, 2003).
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7.3 Plano de Habitação
Propõe-se a elaboração de um plano de habitação que aborde, dentre outras questões, dois aspectos
dos aglomerados urbanos: aquele que obedece a um padrão ocupacional, atualmente, não compatível
com os princípios básicos da sustentabilidade do território hidrográfico; e outro com o déficit habitacional gerado pelas ocupações indevidas em Áreas Ambientalmente Sensíveis (AAS). Assim, considerando as duas experiências apresentadas (Capítulo 6) à margem da represa Billings, aponta-se que o
Plano de Habitação deverá trabalhar com dois grupos de ocupação: Área de Ocupação Consolidada e
Área de Interesse Social, conforme sugestões de programas apresentados.
Em ambos os casos, recomenda-se tratar o modelo de padrão de ocupação, enfocando as questões
relativas à densidade e seu reflexo na geração das cargas poluidoras - diretas ou difusas - e na permeabilidade do solo que o tipo de padrão poderá proporcionar, conforme revisão bibliográfica apresentada
no item 3.3. Ao atendimento a esses pontos, indicam-se os seguintes procedimentos:
 remoção das edificações localizada nas faixas de recuos dos cursos d’água e de riscos geotécnicos;
 manutenção dos parcelamentos urbanos e edificações situados fora das faixas exigidas de
recuos dos corpos d’água e áreas de riscos geotécnicos, abordando a questão da taxa de adensamento;
 assentamento das famílias removidas, quando possível, para áreas localizadas dentro da própria microbacia, com adoção de novos parâmetros e índices de uso e ocupação do solo, com base
em procedimentos tecnológicos e parâmetros urbanísticos em discussão na lei especifica; adotar
compensação ambiental dentro da própria bacia hidrográfica, no sentido de mitigar os impactos
gerados pelos usos incompatíveis com a sustentabilidade daquele território, em decorrência das
ações antrópicas.
7.3.1 Programa para área de ocupação consolidada
Caracteriza-se por Área de Ocupação Consolidada (AOC), loteamentos implantados na região
hidrográfica e em APRMs, legalmente aprovados anteriormente à Lei 867/75 de Proteção dos Mananciais.
É característico desses loteamentos sua regularização fundiária; no entanto, o aspecto físico-ambiental passa a ser um grande agente comprometedor do seu meio.
Faz-se necessária, para essas áreas, a implantação de equipamentos de infra-estrutura básica e de
equipamentos sociais, como também a revisão de índices e taxas, tais como:
 coleta e tratamento de esgoto;

134

 tipo de drenagem superficial;
 sistema de circulação;
 vegetação e arborização;
 índice de ocupação; e
 taxa de permeabilidade
A regularização fundiária poderá dar-se pela Lei Especifica das Bacias, em elaboração, com a qual
tal situação deverá ter seus padrões urbanísticos revistos e avaliados, compatibilizando-se com os novos
parâmetros no controle do uso e ocupação do solo das regiões de mananciais.
7.3.2 Programa para área de interesse social
Entende-se por Habitação de Interesse Social, segundo Lei 8.696/2004 (Plano Diretor de Santo
André/SP), aquela destinada à população com renda familiar mensal limitada a 6 (seis) salários mínimos, no máximo 1 (um) banheiro por unidade e 1 (uma) vaga de estacionamento para cada 2 (duas)
unidades habitacionais, construída pelo Poder Público ou com sua anuência. Independente desses
parâmetros de referência, o Plano de Habitação de Interesse Social envolveria empreendimentos produzidos ou subsidiados para atender á demanda de famílias de baixa renda.
Para essas áreas, propõe-se trabalhar a demanda de famílias moradoras em áreas impróprias, no
caso, na faixa lindeiras das regiões hídricas ou terrenos de alta declividade. Essas famílias deverão ser
removidas e incluídas no plano específico de habitação de interesse social.
Como o arcabouço que envolve os conjuntos habitacionais de interesse social possui características
próprias, deve variar com as diferenciações regionais ou mesmo entre municípios de mesma região. Por
tratar-se de empreendimentos produzidos ou subsidiados pelo setor público, que possui uma demanda
própria com metas numéricas de habitação a ser construídas, deve ser adaptado de acordo com a política habitacional específica de cada município.
Dentre os processos que envolvem a concepção de um empreendimento habitacional compatível
às questões ambientais, faz-se necessário o resgate histórico de sua comunidade ou de uma demanda
específica por moradia, no sentido de valorizar o conhecimento acerca de sua realidade e de suas necessidades. É por meio desse processo que se possibilitará maior identidade do morador com o espaço em
que ele vive, transformando-se em um processo socioeducativo, evoluindo, de certa forma, para uma
outra etapa de organização.
Principalmente com relação ao uso e gestão, a participação do indivíduo e do coletivo, por meio
desse resgate de memória, é de extrema importância desde o início do planejamento, no sentido de
envolvê-lo em todos os processos da execução do empreendimento, aumentando as possibilidades de
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acerto na metodologia de trabalho a ser aplicada. Quanto ao direcionamento de políticas públicas, é
fundamental compreender as relações sociais, políticas e culturais que compõem a vida da população
com quem se irá trabalhar, identificando suas prioridades de ações na solução de possíveis problemas
relacionados à moradia, saúde, educação, e outros.
Os principais aspectos recomendados para um Plano de Habitação serão tratados a seguir.
a) Identificação da demanda
Podemos trabalhar com dois tipos de demandas criadas a partir de dois processos distintos:
 empreendimento que receberá sua reurbanização, portanto, já possui população definida e
com seu perfil traçado. Poderá acarretar, em decorrência de possível desadensamento, demanda
para futuros empreendimentos, como também a remoção total do número de famílias de um
determinado assentamento que esteja em áreas de risco (alta declividade e áreas inundáveis) ou
em local impróprio (leito viário, em rede de transmissão de energia, e outros).
 novos empreendimentos de interesse social que venham suprir demandas, segundo o déficit
apontado pela política habitacional municipal e / ou de outras esferas, oriundas de movimentos
de moradia de diversos segmentos: moradores de favela, pagadores de aluguel, e outros.
b) Seleção de áreas
Serão apontados os critérios para a seleção de áreas para empreendimentos nas bacias hidrográficas
localizadas em APRM:
1. Observar primeiramente o zoneamento proposto pela Lei Especifica de recuperação e de proteção aos mananciais das bacias hidrográficas. A utilização do Modelo de Correlação Uso do Solo/Qualidade da água (MQUAL), que tem como questão central o controle da geração e afluência de cargas
poluidoras ao reservatório, norteia parâmetros para o controle do uso do solo e melhoria da qualidade
da água. Esse modelo é tratado nos itens 4.3.4 e 5.3. Outro aspecto que essa revisão aborda é a questão
dos limites de adensamento, os quais não estariam mais restritos à capacidade natural de absorção do
ecossistema, de modo que não sejam mais fixos, conforme leis anteriores, devido à possibilidade de
redução de cargas por meio de usos de tecnologias adequadas.
2. Estar fora das Áreas Ambientalmente Sensíveis (AAS). São aquelas áreas que requerem considerações especiais devido às suas características físicas, biológicas ou culturais. Podem ser classificadas
segundo seus recursos naturais e também pela limitação de sua ocupação devido aos riscos ambientais
que representam - declividade, áreas alagáveis etc. São assim descritas (CAETANO, 2004):
 áreas inundáveis: são áreas sujeitas a enchentes regulares e com alguma freqüência (anual);
 áreas ciliares: estão localizadas no entorno dos cursos d’água, sendo importantes para a ma-
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nutenção da biodiversidade;
 topos de morro: são as áreas de declividade acentuadas , onde é freqüente a ocorrência de
nascentes;
 declividade: de acordo com legislação existente, são consideradas de alta sensibilidade áreas
com declividade superior a 47%, devendo ser protegidas e mantidas vegetadas para a evitar
erosões;
 geormofologia: existem vários tipos de estruturas geomorfológicas que podem ser agrupados
e classificados de acordo com a estabilidade do relevo de cada região; e
 unidade de conservação: por definição, são todas as áreas protegidas legalmente possuidoras
de alta sensibilidade ambiental e também as áreas com significante valor cultural.
3. Apontar disponibilidade de área pública e particular: a partir de levantamento das áreas disponíveis de domínio público, das três esferas: municipal, estadual e federal.
4. Fracionar, dentro do possível, a demanda-alvo em empreendimentos de menores dimensões, e
conseqüente ocupação de menores áreas, proporcionando um menor impacto ao meio ambiente.
5. Priorizar localização da área de projeto próxima ao local de origem da população alvo, nos casos
em que se tem uma demanda específica de remoção ou de um agrupamento organizado na luta pela
moradia.
6. Quando possível, adensar as áreas já ocupadas, dotadas de infra-estrutura e serviços públicos,
com tipologias verticalizadas ou aumentando o limite do seu território.
7. Fatores que deverão ser observados na escolha da área, que interferem diretamente na qualidade de vida dos moradores:
 interação adequada dos moradores com seu entorno e com os centros urbanos, levando-se em
conta o tempo de deslocamento necessário, devendo assim ser averiguada a existência de vias de
acesso adequadas, tanto pelo porte como pelo tipo de pavimento, do aglomerado urbano mais
próximo até o empreendimento;
 avaliar o transporte coletivo por dois aspectos: o ambiental e o social. Sob o aspecto ambiental, a questão do transporte coletivo é um dos pontos prioritários na ocupação sustentável em
áreas de proteção dos mananciais, pois permite a redução do nível de poluição na atmosfera, que
reflete diretamente na propagação da poluição difusa, prevalecendo, assim, sobre o transporte
individual. Quanto ao aspecto social, é prioritário, uma vez que é destinado à população de baixa
renda que tem acesso reduzido ao transporte individual; e
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 avaliar as distâncias para suas atividades do dia-a- dia (escola, trabalho etc.), identificando
suas necessidades e assegurando um ou mais sistemas de transporte coletivo.
8. Por fim, devem-se observar as diretrizes do Plano Diretor e também as características ambientais que envolvem a área objeto, tais como:
 analisar o entorno na identificação de eventuais fontes de problemas ambientais e de passivo
ambiental;
 investigar situação de risco, analisando a suscetibilidade a processos do meio físico, utilizando
informações e dados básicos: geologia, solos, declividades e pluviometria;
 analisar ventos dominantes e verificar se não trazem emissões atmosféricas provenientes de
indústrias, lixões, sistema viário de tráfego pesado, e outros;
c) Projeto
Entende-se por projeto urbanístico o parcelamento do solo e a construção de edificações destinadas
à moradia e aos serviços ligados ao comércio local, saúde, educação, segurança e lazer (FORNASARI,
1992).
Recomenda-se que a urbanização interaja, desde o início do processo, com os projetos paisagísticos,
que vão interagir na adaptação do empreendimento com o contexto paisagístico local/regional, agindo
também como parte integrante das obras de contenção, a exemplo da proposta do Sistema Construtivo
Hídrico pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (FREITAS, 2001).
Em áreas de projeto onde há trechos de encostas com declividade situada entre 20% e 60%, recomenda-se seguir parâmetros de projetos diferenciados. O projeto deverá abranger requisitos na elaboração de diretrizes geotécnicas, com fixação de procedimentos de projeto e de critérios urbanísticos e
edilícios especiais (FARAH, 2003).
Sugere-se também que o clima seja um dos recursos na elaboração de projetos urbanísticos e de
tipologias habitacionais, empregados na construção de empreendimentos habitacionais de interesse social em APRM. Dessa forma, o projeto deverá atender ao conforto térmico das unidades habitacionais,
considerando as condicionantes naturais, materiais e componentes construtivos, arborização e outros.
Ainda nesse sentido, sugere-se que o projeto das unidades habitacionais e sua forma de implantação
no conjunto se adéqüem ao clima, assim como às características físicas local. Dessa forma, haverá economia de valores (gastos menores com energia elétrica, tanto para iluminação como para ventilação) e
proporcionará, diretamente, conforto ambiental.
A questão dos resíduos sólidos é um dos aspectos de relevância ambiental que tem de ser previsto na
elaboração do projeto urbanístico. Corresponde tanto à correta disposição do lixo doméstico, quanto a
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um programa de coleta seletiva e reciclagem pela comunidade local. Para isso, faz-se necessária, quando
é impossível a coleta porta a porta, a construção de lixeiras com dimensões compatíveis com o número
de moradores (cálculo de base 1,0 kg/habitante/dia) e com a freqüência da coleta pública, sendo a localização destas em local de fácil acesso aos moradores e às empresas coletoras. É recomendável preverse, no caso dos edifícios, espaços para colocação de coletores para recicláveis em cada andar, e para
depósito e armazenamento nas áreas comuns.
O projeto deverá preocupar-se, também, com a elaboração e a adequação do plano de movimento
de terra, priorizando a proteção superficial e / ou de estruturas para contenção de taludes, e com o
estabelecimento de um plano de tratamento das áreas que ficarão expostas a processos do meio físico,
tal como erosões e escorregamentos. A localização das quadras deve permitir a manutenção do sistema
geral de drenagem da área de projeto, inserindo ao desenho, quando necessário, viela de drenagem
entre os lotes, constituindo, dessa forma, áreas não edificadas.
Quanto às tipologias de edificação, recomenda-se estabelecer aquelas compatíveis com as características do terreno, relativas a relevo, aos processos do meio físico, e, também, aos parâmetros geotécnicos do seu solo. As tipologias verticalizadas são, em geral, as mais indicadas na implantação de
empreendimentos em áreas que necessitam de alta taxa de permeabilização do solo, como no caso
de APRM, atendendo de forma adequada às condições ambientais. A proposta de verticalização é
também apontada como solução para as questões de ocupação dos mananciais pela Emplasa (CAMPAGNONE, 2005).
No entanto, no caso de empreendimentos de interesse social, o perfil socioeconômico da população
alvo, muitas vezes, não é compatível com o partido do projeto arquitetônico. Como exemplo, tem-se
a reduzida área de serviço ou mesmo a não-existência de espaço adequado para secagem de roupa, necessitando de aparelhos domésticos (máquina de lavar, secar etc.), na maioria dos casos, não acessíveis
à sua renda. Essas necessidades levam os moradores ao uso inadequado de áreas comuns dos edifícios
(hall de circulação, escadas, peitoris etc.) para secagem de roupa e, também, para a guarda de bicicleta
e moto. Para prevenção desse problema, propõe-se que essa questão seja considerada no projeto arquitetônico.
Outro aspecto não compatível é o relacionado aos custos adicionais, como a exemplo do condomínio (água, energia, manutenção, melhoramentos etc.), que, em alguns casos, a renda familiar não
comporta, levando à inadimplência. Assim sendo, recomenda-se o uso de diversos tipos de tipologias
- edifícios, sobrepostas, térreas etc., no sentido de equacionar as diferenças de renda familiar.
Recomenda-se, ainda, que sejam previstas formas para futuras ampliações individuais no empreendimento, sempre com a preocupação de atender tanto aos aspectos físicos ambientais do meio, como
ao socioeconômico da população alvo. Também devem ser tratadas as áreas para estacionamento. Recomenda-se, tanto para prédios como para unidades térreas, uma vaga para cada duas ou três unidades
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habitacionais. Sua localização deverá estar próxima à(s) saída(s) do empreendimento, priorizando a
circulação interna para pedestres.

7.4. Plano de Serviços, Equipamentos e Lazer
Propõe-se que esse Plano contenha um diagnóstico preliminar dos equipamentos existentes no
território de estudo, e se estes atendem adequadamente às demandas por saúde, educação, lazer, ao
comércio e prestações de serviço.
É característico de tais regiões não atender suficientemente à demanda necessária, devido a impedimento legal, de acordo com legislação anterior, por se tratar de áreas de proteção dos mananciais. No
entanto, com a elaboração das leis específicas das bacias, esses parâmetros poderão ser alterados e tais
equipamentos instalados de forma compatível e sustentável.
Para tal, sugere-se a centralidade no desenho urbano, para os casos de equipamentos sociais e comunitários, no sentido de dar acesso por igual a todos e fomentar as relações sociais e de integração
aos demais planos, facilitando a gestão do território. No caso dos empreendimentos comerciais e de
serviço, sugere-se a implantação nas áreas lindeiras e de ligação com o sistema viário principal, evitando-se, dessa forma, a passagem de veículos pesados na circulação interna para o abastecimento desses
empreendimentos, o que acarreta impacto negativo ao meio.
Recomenda-se para as áreas de lazer, quando possível, utilizar massas de vegetação de característica
florestal semelhantes às matas nativas, e o uso de corredores ecológicos, ligando áreas lindeiras - de
interesse e valor ambiental - com o empreendimento, beneficiando a fauna e a flora e a própria comunidade, na tentativa de recuperar as vicissitudes paisagísticas da região.
No planejamento dos equipamentos de infra-estrutura (redes de água, esgotamento sanitário, eletrificação, iluminação publica e telefonia), deverão ser atendidas todas as unidades habitacionais. A
drenagem e a pavimentação do sistema viário não poderão comprometer parte significativa de impermeabilização da área, nem mesmo a formação de fluxos centrados de águas pluviais, o que acarretaria
graves problemas de degradação do solo.

7.5 Outros Programas
Como um dos instrumentos para a implementação do Plano Ambiental Urbano, propõe-se ainda
o estabelecimento de outros programas, tais como: Educação Ambiental, Geração de Renda e Programas Sociais: Alfabetização, Saúde da Família, Cursos Profissionalizantes e o Primeiro Emprego, dentre
outros.
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7.5.1 Programa de educação ambiental
Apresentam-se, a seguir, apenas alguns pressupostos que devem ser tratados em um Programa
de Educação Ambiental, enfocado principalmente na questão do desenvolvimento ambientalmente
sustentável. Apóia-se na premissa de que o desenvolvimento econômico e o bem-estar do homem dependem dos recursos da terra, e estes, por sua vez, na geração de riquezas, requerendo terra, trabalho,
capital, energia, tecnologia, e outros. Para a ocupação ser ambientalmente sustentável, deve-se adotar
postura de responsabilidade e proteção para com a Terra. Com relação a este aspecto, a educação
ambiental pode ser trabalhada com os materiais da ocupação e da vizinhança, e suas implicações com
relação ao bem-estar do Homem.
A educação ambiental trata das questões relacionadas ao espaço onde interagem os componentes
bióticos, abióticos e humanos, dentro de um processo contínuo de aprendizado. Tal processo propicia
ao cidadão o aumento de conhecimentos, a mudança de valores e aperfeiçoamento de suas habilidades,
levando-o a harmonizar-se com o meio ambiente em que vive. Um aspecto importante a ressaltar é o
crescimento populacional e o suporte do meio ambiente, cujos recursos naturais têm sua capacidade
de produção limitada.
De maneira geral, recomenda-se a elaboração de um programa em que a abordagem ambiental
considere: o meio físico (que trata da atmosfera, hidrosfera e litosfera); o biótico (que compreende todas as espécies de vida que seguem as leis da física, química, biologia e ecologia); e o sistema do meio
antrópico (que tem como foco as ações do homem, no que diz respeito à tecnologia que emprega, à
sociedade, à economia, às artes, à religião, à cultura, à sua forma de governo e, inclusive, às suas leis).
Ainda o programa de Educação Ambiental deverá concentrar-se no ambiente do local e entorno,
sua relação com atividades da ocupação (por exemplo, lixo e efluentes) e conseqüências na saúde e na
qualidade de vida.
Por fim, sugere-se, como metodologia de aplicação, a formação de oficinas temáticas, abordando as
questões mais relevantes do meio ambiente. Essas oficinas poderão ser trabalhadas de forma conjugada
com o sistema oficial de ensino, como também com grupos setoriais de gênero e juventude.
7.5.2 Programa de estratégia na geração de renda e programas sociais
Dos cidadãos que moram em áreas periféricas e, em especial, em APRMs, grande parte situa-se em
uma faixa de menor renda familiar. como abordado em capítulos anteriores. Essas localidades, por
sua vez, são desprovidas de equipamentos urbanos e sociais, seja por restrições legais, seja pela ausência
do Poder Publico, levando ao comprometimento ainda maior da qualidade de vida dessa população e
como conseqüência, do meio ambiente.
Diante desse cenário, a Economia Solidária vem com várias iniciativas no sentido de amenizar os
reflexos econômicos e sociais que atingem essa população. Segundo KLINK (2004), parte do princípio
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da cooperação e da solidariedade na articulação de uma rede socioeconômica, vindo a valorizar os pequenos negócios e movimentando a economia local e regional, proporcionando alternativas de geração
de renda.
Nesse sentido, faz-se necessário o investimento, pelo Poder Público em programas de empreendedorismo e cooperativismo, vindo a capacitar a comunidade local com cursos profissionalizantes
e de alfabetização. Os profissionalizantes devem ter relações diretas principalmente com as questões
ambientais, tais como: ecoturismo, criação de peixes, horticultura, piscicultura, materiais reciclados, e
outros.
A exemplo da Prefeitura Municipal de Santo André, os cursos de capacitação são potencializados
com apoio dos programas como o do Banco do Povo e do Banco de Crédito Solidário. Contam ainda
com assessoria técnica na abertura de um pequeno negócio, como também curso para aperfeiçoamento
de métodos de gerenciamento na área contábil e de publicidade, com vistas à viabilidade econômica
e ambiental. Fazem parte do processo ações socioeducativas, no sentido de esclarecer o significado
de desenvolvimento econômico e conhecer as atividades econômicas e artesanais da população local
(KLINK, 2004).
O Poder Público, quando a questão da saúde não for atendida de forma satisfatória para a comunidade devido à falta do equipamento, deverá trabalhar com programas alternativos como o Médico
da Família e Ônibus da Saúde. Tais programas viabilizam o atendimento, sanando uma determinada
demanda de serviços, sem a necessidade da construção física do equipamento, contribuindo de forma
positiva com a redução de instalações em APRM.
7.5.3 Programa de Regularização Fundiária e Urbanística
Recomenda-se que esse programa busque adequar ambientalmente situações de ocupação humana,
seja por loteamento ou favela, localizadas em Áreas de Proteção dos Mananciais. Novos critérios e parâmetros técnicos deverão ser utilizados, de maneira que se atendam aos aspectos legais e urbanísticos,
com vistas à regularização fundiária da ocupação.
Sobre a questão incidem, diretamente, quatro leis, sendo três de âmbito federal (Código das Águas,
Código Florestal e Parcelamento do Solo), e uma estadual (Proteção dos Mananciais), que estabelece
parâmetros de uso e ocupação do solo, com o objetivo de proteger os recursos hídricos de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, conforme apontado nos itens 2, 3 e 4.
Outras leis fazem-se também necessárias, como na adoção da bacia hidrográfica como unidade de
planejamento e gestão, indicada pela lei de recursos hídricos. As diretrizes estabelecidas para atendimento às questões de saneamento básico, assim como as que caracterizam as unidades de conservação,
fazem parte de um arcabouço legal que devem ser incorporadas aos parâmetros urbanísticos adotados
em planos de intervenções nas APRMs.
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Do ponto de vista dessa pesquisa, a definição de novos parâmetros urbanísticos precedem a regularização fundiária, como se procurou demonstrar nos itens abordados anteriormente. Nesse sentido,
sugerem-se os seguintes procedimentos:
 adotar as especificações de proteção ambiental no que diz respeito a recuos de cursos d’água,
nascentes e cota de inundação de reservatórios (curva de nível 747,50 m Lei 1172/76). Dentro
desse item, deverá haver diferença de restrição entre áreas ocupadas e futuras ocupações, no
caso específico de canalização de córregos (Lei de Parcelamento do Solo e Códigos das Águas e
Florestal);
 seguir parâmetros específicos de legislação de âmbito municipal para a ocupação de encostas,
com adoção de procedimentos tecnológicos adequados;
 adotar novos parâmetros de uso e ocupação do solo, de acordo com as novas diretrizes estabelecidas pela Lei Especifica de Proteção e Recuperação dos mananciais das bacias hidrográficas24, em
elaboração e discussão pelos comitês de bacias. Essa nova lei flexibiliza a questão da densidade, por
meio da permissão da verticalização e da adoção de tecnologias no saneamento; e

 seguir modelo de gestão indicado pelas leis de recursos hídricos e de saneamento ambiental,
viabilizando o planejamento e manejo de bacias e a oferta da qualidade e quantidade de água dos
mananciais de abastecimento.
Para melhor entendimento das recomendações, no que se refere as ações físicas, observar anexo 10,
que contemplo o Sítio Joaninha na cidade de Diadema.

24 A lei especifica não trabalha com a lógica de divisão por categorias, conforme a Lei 1.172/76, e sim com o quadro real de ocupação e sua relação com o grau de comprometimento que esta venha a ter com a qualidade das águas
do reservatório, adotando o modelo matemático M-QUAL como referência na adoção de novas zonas, passiveis de
adensamento.

8.

CONCLUSÕES
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8 CONCLUSÕES
Para atender ao objetivo geral de fornecer subsídios para alternativas sustentáveis no planejamento
do uso e ocupação do solo em APRMs, o trabalho desenvolvido fundamentou-se nas informações da
dinâmica de crescimento socioespacial da RMSP e suas conseqüências: geração de problemas nas áreas
social, econômica, política e, em particular, na questão ambiental. Teve por base, também, a legislação
e os modelos de gestão pública que contribuíram diretamente nesse processo.
A pesquisa indicou quatro aspectos principais que se destacaram e interagem:
1. a necessidade da recuperação e proteção dos recursos naturais de forma integrada com as ocupações urbanas, objetivando a melhoria da qualidade e aumento da quantidade de água dos nossos
reservatórios, de fundamental importância para o abastecimento da metrópole;
2. implementação de política intensa de saneamento voltada para o tratamento dos efluentes
sanitários sejam residenciais ou industriais, de áreas localizadas em manancial ou não, com recursos
financeiros destinados a este fim;
3. a urgência de criação de programas de subsídio governamental na área de habitação, em especial para a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos; e
4. a necessidade fundamental de integração das medidas técnicas com a legislação e normas vigentes, em uma ação conjunta do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, resolvendo
conflitos e gerando soluções.
Com base na Lei 9.866/97 de Política Estadual de Proteção e Recuperação dos Mananciais, a
pesquisa procurou fornecer subsídios por meio do desenvolvimento de técnicas apropriadas ao planejamento físico territorial apontado por essa legislação. Propõe-se a aplicação desses subsídios na forma
de um Plano Ambiental Urbano.
Consiste em planos e programas específicos na elaboração e intervenções urbanísticas de cunho
ambiental apara o manejo de bacias hidrográficas, tanto em territórios urbanos como em mananciais.
Tem como prioridade a sustentabilidade dos assentamentos habitacionais de interesse social localizados
em APRM, por ser mais restritivo seu adensamento, procurando trabalhar com os processos e atividades modificadoras do meio físico, de maneira a remediar e ou eliminar seu potencial degradativo do
meio ambiente.
Quanto a regularização fundiária dos atuais assentamentos ou mesmo a aprovação de novos empreendimentos habitacionais nos mananciais do reservatório Billings, só será possível viabilizar quando
da aprovação e aplicação de sua Lei Especifica, que se encontra em fase de elaboração na Secretaria de
Estado do Meio Ambiente. Em termos gerais, com base nos estudos elaborados e de acordo com os
cenários estabelecidos com MQUAL para 2015, são apontadas e desenvolvidas as seguintes diretrizes:
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a) preservar as áreas vazias;
b) congelar os perímetros das ocupações que já existem; e
c) possibilitar maior adensamento dessas ocupações, munindo-as de infra-estrutura de saneamento adequada.
Com tal entendimento, acredita-se que parte do conflito referente à demanda habitacional de interesse social seja sanada. No entanto, a situação continua vulnerável sob o aspecto socioeconômico e
extrapola a gestão local ou de bacia, por se tratar de um conflito de caráter social e político muito mais
amplo, que depende de um leque de políticas públicas e envolve as três esferas governamentais (federal,
estadual e municipal).
Assim, no contexto socioambiental, a pesquisa procurou fornecer outros subsídios para o equacionamento das questões sociais relacionadas à habitação, em especial ao atendimento à população de
baixa renda. Trata-se de um tema de extrema importância para aqueles que defendem uma relação de
igualdade (direitos e deveres) entre Homens, Terra e Meio Ambiente.
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ANEXO 1- GLOSSÁRIO
Adutora: canal, galeria ou encanamento destinado a conduzir as águas de um manancial para o reservatório
(FERREIRA, 1986).
Afluente (tributário): curso de água que deságua em outro curso de água, considerando principal, ou em um
lago, contribuindo para aumentar o volume (FERREIRA, 1986).
Alagado construído: equipamento de drenagem formado por um ecossistema artificial, com capacidade de
modificar e controlar a qualidade das águas antes de atingir um ecossistema natural.
Aquaplanagem ou hidroplenagem: é quando ocorre a falta de contato entre os pneus e o pavimento, isto é,
significa dirigir sobre uma fina camada de água.
Bacia Hidrográfica: formada pela área que comporta correntes de água escoando em direção a um único ponto de lançamento no mar, a partir de múltiplas nascentes.
Biodiversidade: compreende a variedade de genótipos, espécies, populações, comunidades, ecossistemas e
processos ecológicos existentes em uma determinada região, como também dentro de cada espécie, entre espécies e de ecossistemas (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Bioma: Espaço terrestre caracterizado por tipos semelhantes de fisionomias vegetais que resultam da interação
entre clima, organismos vivos e diferentes tipos de solos - caatinga, cerrado, pantanal (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Biota: conjunto dos seres animais e vegetais de uma região (FERREIRA, 1986).
Buraco de Ozônio: causado pelo efeito sinérgico do uso de CFCs em refrigeração e aerossóis e compostos
de flúor. Deixa-nos vulneráveis à radiação ultravioleta, trazendo riscos cancerígenos e mutacionais (BUENO,
2004).
Cargas perigosas: são considerados como cargas perigosas os líquidos inflamáveis, corrosivos, tóxicos, oxidantes, radioativos e outros. Na eventualidade de um acidente em seu transporte, causam risco ao meio ambiente
(Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Chorume: líquido escuro contendo alta carga poluidora, o que pode ocasionar diversos efeitos sobre o meio
ambiente. Tal efluente contém alta concentração de matéria orgânica, reduzida biodegradabilidade, presença de
metais pesados e de substâncias recalcitrantes.
Chuva Ácida: causada pela presença de poluentes industriais e de automóveis na atmosfera, que se precipitam
com as chuvas (BUENO, 2004).
Conservação in situ: conservação de ecossistemas naturais e manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais, servindo a mesma aplicação para espécies domesticadas ou cultivadas
(SNUC, 2000).
Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação,
que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência,
áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais (SNUC, 2000).
Crédito de Carbono: resultado da operação de transferência de recursos de paises que possuem compromisso
de reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera para outros que não precisem reduzir as emissões de gás
carbônico (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
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Desenvolvimento sustentável: forma socialmente justa e economicamente viável de exploração do ambiente
que garanta a perenidade dos recursos naturais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a diversidade
biológica e os demais atributos ecológicos em benefícios das gerações futuras e atendendo às necessidades do
presente (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Ecossistema: conjunto de animais, plantas e microorganismos interagindo uns com os outros e com os elementos não vivos, como o solo, a água e o ar (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Efeito estufa: causado pelo aumento do gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis por meio da atividade industrial, produção de energia elétrica e uso do automóvel, causando degelo, inversão térmica no inverno
e ilha de calor (BUENO, 2004).
Efluente: produto líquido, sólido ou gasoso, tratado ou não, produzido pela atividade industrial ou resultante
dos resíduos urbanos, que é lançado no meio ambiente (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Energia eólica: energia formada pelo movimento dos ventos (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Energia renovável: energia obtida pelos recursos que podem ser repostos pela natureza, a exemplo o álcool
combustível produzido pela cana-de-açúcar (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Eutrofização: é o crescimento excessivo das plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto aderidas, a níveis tais
que sejam considerados como causadores de interferências com os usos desejáveis do corpo d’água, tendo como
principal fator de estimulo um nível excessivo de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo (THOMANN
e MULLER, 1987).
Extrativismo: sistema de exploração, baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais
renováveis (SNUC, 2000).
Fauna: conjunto de animais próprios de uma região ou de um período geológico (FERREIRA, 1986).
Fitoterápicos: tratamento de doenças com plantas (FERREIRA, 1986).
Flora: conjunto de animais próprios de uma determinada localidade (FERREIRA, 1986).
Fotossíntese: síntese de substâncias orgânicas mediante a fixação de gás carbônico do ar por meio da ação da
radiação solar, tendo a clorofila um papel fundamental no processo.
Ilha de calor: responsável pelo aumento de temperatura nos centros urbanos, causada pela inversão térmica,
decorrente do efeito estufa.
Impacto Ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Intemperismo: conjunto de processos devido à ação de agentes atmosféricos e biológicos que geram a destruição física e a decomposição química dos minerais das rochas (FERREIRA, 1986).
Jusante: sentido em que correm as águas de uma corrente fluvial. A Jusante: para o lado em que vaza a maré
ou um curso de água (FERREIRA, 1986).
Manejo: ato de intervir no meio natural com base em conhecimentos científicos e técnicos, com o propósito
de promover e garantir a conservação da natureza. Também fazem parte do manejo medidas de proteção aos
recursos, sem atos de interferência direta nestes (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Mata ciliar: vegetação do entorno dos cursos d’água considerada importante para a manutenção e qualidade
da água, assim como da manutenção da biodiversidade.
Meio Antrópico: tem como foco as ações do homem, relacionadas a sociedade, economia, artes, religião, cul-
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tura, tecnologia e forma de governo.
Meio Biótico: compreende todas as espécies de vida que seguem as leis da física, química, biologia e ecologia.
Meio Físico: trata-se da atmosfera, hidrosfera e litosfera
Mobilidade Urbana: é um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no
espaço urbano, por meio de veículos, vias e toda a infra-estrutura (vias, passeios, etc) que possibilitam o ir e vir
do cotidiano.
Montante: sentido em que correm as águas de uma corrente fluvial. A montante: para o lado da nascente do
rio (FERREIRA, 1986).
Passivo Ambiental: custos gerados pelo conjunto de infrações e agressões ao meio ambiente, cuja degradação
irá exigir grandes investimentos futuros para sua recuperação ou restauração. Os principais custos que compõem
o passivo ambiental são multas, taxas e impostos a serem pagos pela infração, além dos recursos destinados a
recuperar áreas degradadas e a indenizar a população afetada (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Poluição: é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que diretamente ou indiretamente
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais
e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e que
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais (LEI Nº. 6.938-PNMA, 1981).
Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção, á longo prazo, das espécies, habitat e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos (SNUC, 2000).
Organismo aeróbio: organismo cuja vida é imprescindível o oxigênio livre retirado do ar (FERREIRA,
1986).
Organismo anaeróbio: organismo que pode viver privado do contato do ar ou do oxigênio livre (FERREIRA,
1986).
Qualidade Ambiental: estado do meio ambiente em uma determinada área ou região, avaliado de forma objetiva por meio da medição de alguns de seus componentes, ou mesmo subjetivamente em relação a determinados
atributos, como a beleza da paisagem, o conforto, o bem-estar e outros (Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (LEI Nº. 6.938-PNMA, 1981).
Recuperação unidade de conservação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original (SNUC, 2000).
Restauração unidade de conservação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada
a uma condição não degradada, o mais próximo possível da sua condição original (SNUC, 2000).
Salubridade ambiental: qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio
ambiente e de promover o equilíbrio das condições ambientais e ecológicas que possam proporcionar o bem
estar da população (SEMASA, 1998).
Saneamento ambiental: conjunto de medidas destinadas a tornar uma determinada área saudável, habitável,
higiênica. Abrange abastecimento de água, captação e tratamento dos esgotos, cuidado com a destinação de resíduos sólidos, controle de focos de doenças transmissíveis, entre outras medidas (Ministério do Meio Ambiente,
2003).
Saneamento básico: conjunto de ações entendido fundamentalmente como saúde pública, compreendendo
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o abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a higiene adequada e o conforto e com qualidade compatível com os padrões de potabilidade, coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotos e dos
resíduos sólidos, drenagem de águas e controle ambiental de roedores, insetos, helmintos e outros transmissores
de doenças (SEMASA, 1998).
Unidade de Conservação: espaço territorial delimitado com características naturais relevantes, legalmente
instituído pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal, com garantias especiais a proteção da natureza
(Ministério do Meio Ambiente, 2003).
Zona de amortecimento: é o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas às normas e a restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade
(SNUC, 2000).
Zoneamento ambiental: consiste na definição de setores ou zonas de uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas especificas (SNUC, 2000).
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ANEXO 2 - TRECHO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O DR MÁRIO
AUGUSTO MALAQUIAS EM 2004
As questões ambiental e socioeconômica que envolve os mananciais

Uma das indagações que se apresenta é como compatibilizar a proteção ao meio ambiente e o interesse socioeconômico. Temos aqui duas questões interessantes em conflito e difíceis de se separar. De um lado as tutelas
ambientais, válidas para as áreas de proteção ambiental (áreas de proteção dos mananciais, de proteção permanente, topos de morros, parques estaduais etc), de outro a tutela urbanística e com ela as questões sociais,
onde no entorno das áreas protegidas assentam-se famílias em parcelamentos ilegais, constroem-se habitações,
desenvolvem loteamentos ilegais.
Temos como exemplo o Parque da Serra da Cantareira e seu entorno com problemas de moradia. Ao mesmo
tempo, dois interesses relevantes se digladiam, a tutela do meio ambiente e a tutela pela moradia, ambos protegidos pela Constituição Federal e parece que se chocam. Porque, justamente nas áreas mais frágeis é que a população, que mais necessita de moradia, ocupa, por que? De onde vem essa lógica? Porque nós pensamos da seguinte
forma: é justamente nessas áreas, que poderiam ser ocupadas por uma população de melhor condição financeira,
justamente para se minimizar o impacto das construções, saliente-se que aonde quer que nós vamos, onde há
a influência do homem, você encontra um certo impacto, então, se você ver uma área verde, se o homem nela
constrói mesmo mantendo-a mais preservada possível, naquele espaço que o homem ocupa, há um impacto na
natureza, há um impacto no meio ambiente, e o problema maior é como compatibilizar esses dois interesses.
Quando a Lei de Proteção aos Mananciais foi concebida, pelos autores do anteprojeto, a intenção era criar lotes
maiores, porque com lotes maiores o impacto no meio ambiente seria menor, ou seja, se você tem um lote maior,
uma dimensão mínima muito grande, ela minimiza o impacto ambiental. Ou seja, se trabalhava com a idéia
de que a construção de casas de elevado padrão, no entorno das represas, serviria justamente, para se proteger
o manancial. Só que, o que se pensou, como se concebeu o projeto de lei, foi sendo alterado com o passar dos
anos. Por quê? Porque aquelas áreas hoje estão ocupadas, justamente, por população de baixa renda, por fatores
vários.
Um deles, por exemplo, é que na região sul da cidade se instalaram muitas indústrias, então, muitas pessoas se deslocaram para aquela região na busca de trabalho, pois há uma tendência natural do homem procurar morar o mais próximo
possível, do seu local de trabalho, um dos motivos pelos quais a região foi se adensando mais. Hoje, o que nós temos ali
é uma situação totalmente inversa. Nós temos lotes ocupados (ainda juridicamente não seja correta a expressão “lotes”),
mas, informalmente, nós temos ali lotes que são de dimensões diversas daquelas que foram concebidos na Lei de Proteção
aos Mananciais. Hoje, para se preservar o manancial a situação se inverteu. Antes, para se preservar o manancial se pensou
que com lotes grandes, o manancial vai ser preservado. Hoje, para se preservar o manancial, nós temos que, volto a dizer,
mantendo aquela população ali, porque o número é muito elevado o que nos impede de cogitarmos na sua retirada, temos
que levar infra-estrutura ao local, tratamento de esgoto, saneamento básico, de forma que na nossa concepção, o manancial
possa ser preservado. Não se pode pensar hoje na retirada da população, então, como se compatibilizar a questão ambiental
com a questão da moradia.

Bom, a primeira indagação que devemos responder é, qual é a questão ambiental? E a resposta é a preservação
do manancial, porque o manancial nutre, abastece de água a cidade. Uma grande parcela da cidade depende
daquela água. Nós temos que pensar na qualidade daquela água, recentemente, tem sido realizadas pesquisas
publicadas pela imprensa que comprovam que a qualidade da água dos nossos mananciais está caindo cada vez
mais, então, nós temos que pensar na qualidade dessa água, e, penso eu, devemos retirar o esgoto das represas e
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tratá-lo, não podemos mais continuar lançando esgoto in natura nos mananciais. Penso que, aí está uma forma
de se compatibilizar os interesses ambiental e urbanístico. Daí o interesse da preservação do meio ambiente,
certo? E o interesse daquelas populações que estão ali assentadas, que por variáveis fatores foram levadas para
aquele local e que hoje é uma realidade. O que não podemos fazer é “colocar um véu por cima e esconder a
realidade”.

Termos de Ajustamento

Qual seria, então, o papel do Ministério Público? De que forma o Ministério Público pode auxiliar na transformação
desse ambiente urbano, urbano-ambiental se pudermos pensar dessa forma? Na proteção do meio ambiente urbano, um
dos instrumentos muito utilizados pelo MP são os termos de ajustamento de conduta. Qual é a vantagem do Termo de
Ajustamento de Conduta? No termo de ajustamento de Conduta, o MP, ouve as partes interessadas, ou seja, aquele que
eventualmente estaria “degradando o Meio Ambiente”? Sem dúvida, incluindo o Poder Público que deveria também ter
fiscalizado, para evitar a degradação ambiental, e, se compõe um “acordo”, no qual, a partir dele firmado pelo MP e homologado pelos órgãos superiores da instituição, tem força de lei entre as partes interessadas. A expressão “ acordo” é inadequada, tecnicamente denomina-se “compromisso de ajustamento de conduta”, do qual é lavrado um termo, a expressão
ajustamento significa que o Ministério Público ajusta uma conduta à lei. Agora, o ajustamento dessa conduta à lei, pode
ter uma intensidade maior ou menor. De que forma? O MP pode no compromisso de ajustamento prever compensações
ambientais. Então, ao mesmo tempo nós podemos pensar, bem, a Lei de proteção aos Mananciais não permite uma ocupação, por exemplo, de um lote com menos de 1.500 m2, mas na verdade, nós hoje temos lá dentro de um lote de 1.500 m2,
umas 10 famílias ocupando, certo? O MP pode, então, celebrar um Termo de Ajustamento (TAC) prevendo, por exemplo,
uma compensação ambiental, que enfrenta dificuldades na sua execução como tentarei demonstrar.
As formas de compensação ambiental são as mais variadas possíveis, desde a destinação de uma área próxima, para compensar uma área verde desmatada ou para compensar a impermeabilização do solo degradado, o MP na área ambiental tem
feito termos compensatórios constantemente. Agora uma das dificuldades que nós encontramos no Termo de Ajustamento
de Conduta é justamente na questão dos assentamentos ilegais. Por quê? É muito mais fácil você fazer um Termo de Ajustamento de Conduta com uma empresa poluidora, que tem recursos financeiros, para se, eventualmente, ela não cumprir
o ajuste suportar uma indenização, agora, quando se trata de invasões praticadas por população de baixa renda, a situação
é diferente. Porque aquela população não tem outra opção de moradia. Então, não resolve o Promotor de Justiça celebrar
um compromisso de ajustamento, porque o Termo de Ajustamento de Conduta tem por fim implementar uma penalidade
pelo seu descumprimento, penalidade essa que poderá ser por exemplo uma indenização a ser recolhida aos cofres públicos. Mas, se aquela população não tem recursos ou os tem escassos para sobreviver, obviamente não terá como suportar
uma penalidade administrativa. Daí o MP sempre se voltar contra o Poder Público. E quando possível, então, celebrar um
compromisso de ajustamento com o Poder Público para que este se comprometa a minimizar os efeitos daquela ocupação
ilegal, que ocorreu por sua ineficiente ou omissa fiscalização, certo.
Um caso que posso citar como exemplo com o qual trabalhei nesta Promotoria de Justiça, que embora não se aplicasse
propriamente às áreas de proteção aos mananciais porque a regularização nestas áreas exige também a anuência da Secretaria
do Meio Ambiente do Estado, mas bem ilustra a questão foi o compromisso justamente que nós celebramos com a Prefeitura de São Paulo na administração anterior que se denominou “Programa Lote Legal”. Foi um compromisso de ajustamento
no qual a Prefeitura mediante recursos públicos vindos do Banco Interamericano de Desenvolvimento regularizou vários
parcelamentos do solo localizados fora das áreas de proteção ambiental e dos mananciais, no caso, até porque o problema
nas áreas de proteção ambiental envolve a remoção, principalmente, nas áreas de 1ª categoria. Levou-se a regularização
urbanística a esses loteamentos fora da área de proteção ambiental e o MP, inclusive, tem feito acompanhamento dessas
regularizações que já estão em fase final.
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Então, muitos loteamentos ilegais que por exemplo não tinham um sistema de arruamento regular, e uma variedade de
obras de engenharia deveriam ser feitas, a Prefeitura Municipal fez um mapeamento de cada loteamento verificando quais as
obras que deveriam ser realizadas e dentro de um prazo que foi estipulado em conjunto com o MP seriam realizadas dentre
de um prazo. Nós concordamos, logicamente, com a dilação desses prazos, justamente, porque o Poder Público dispõe de
recursos que nem sempre são suficientes. Então, o MP também tem que ter essa sensibilidade, para verificar que, quando
o Poder Público acorda com o MP, se, eventualmente - eu sou franco em dizer - se, eventualmente aquele prazo estipulado
não foi o suficiente, o MP pode dilatá-lo porque o mais importante é que o loteamento seja regularizado.
Trazendo aqui, para a região dos mananciais o objeto da pesquisa, nós teremos que pensar da seguinte forma: teremos que
pensar num compromisso de ajustamento. É possível, inclusive, hoje, se pensar num compromisso de ajustamento para se
tentar uma regularização de todos os loteamentos que são localizados na área de proteção dos mananciais? Sem dúvida nenhuma. O MP não é, digamos assim, o censor do Poder Público. Nós cumprimos a lei. A lei nos autoriza fiscalizar o Poder
Público, se o Poder Público estiver disposto a se comprometer a executar obras, ou, de alguma forma fazer o mapeamento
ou outra alternativa que possibilite minimizar os danos ambientais, ainda que seja em pequenas parcelas e que isso dependa
de recursos públicos, verba orçamentária e tudo mais, é lógico que o MP se dispõe a isso mediante o termo de ajustamento
de conduta, que vai ser justamente permitir ao Poder Público que dentro daquelas variedades de loteamentos você possa
escolher quais são os casos que vão ser tratados inicialmente e vamos proceder a regularização fazendo um mapeamento dos
casos, dos problemas fazendo uma verificação das áreas que são restritas à ocupação que dependerão de eventual remoção
e tudo o mais. Daí, então, a vantagem de termo de ajustamento de conduta, porque, ele resolve um problema de imediato
entre o Poder Público e o MP sem a necessidade de irmos ao Poder Judiciário. Pois indo para o Poder Judiciário se apresentam todos os percalços de todos conhecido como o excesso de volume de trabalho que tem o Judiciário e que na área
administrativa pode ser suprimido mediante o compromisso de ajustamento de conduta.
Então, o que faz, o MP, neste sentido? Ele busca adequar aquela situação à mesma sentença judicial que seria produzida ao
final de um processo ou seja o juiz aquela condenação a qual o Poder Público poderá ser condenado ao final do processo
pode ser antecipada mediante um TAC, com a vantagens para o Poder Público que em conjunto com o Ministério Público poderá estabelecer prazos e mesmo auxiliar nas várias esferas administrativas para a que efetivamente a Administração
municipal cumpra com aquilo que foi acordado. É importante difundirmos para todos que o Ministério Público não tem
só a finalidade de punir, mas, também educar, tanto é que, vários já foram os compromissos de ajustamento de conduta
celebrados, com empresas particulares e poder público.
Admito que celebrar ajustamento com a Administração Pública é um pouco mais complicado, porque depende em resumo tudo depende de verba orçamentária e a Administração também tem menor flexibilidade para a “transação”. Mas,
alguns administradores, inclusive, no caso já mencionado do “Programa Lote Legal” a Prefeitura se comprometeu a regularização de lotes com o Ministério Público e está fazendo. Tanto é que, a Administração seguinte, se viu obrigada a continuar esse processo de regularização, daí, mais uma vantagem do Termo de Ajustamento de Conduta, ele vincula os atos da
Administração, o ajuste celebrado não pode ser descumprido por outra administração sob pena de multa, tudo isso que
vem em benefício da população, é uma forma de continuidade das políticas públicas.

Panorama da Região de Mananciais e da Região Metropolitana de São Paulo

Bom, o Panorama da Região de Mananciais e da Região Metropolitana da Cidade de São Paulo. A Região
dos Mananciais, reflete tudo o que há de mais dramático da Região Metropolitana, ou seja, falta moradia, falta
transporte coletivo, falta saneamento básico - o essencial não tem -, justamente nessa região aqui, a RMSP. A
professora Raquel Rolnik fez uma pesquisa pela PUC de Campinas, publicada na revista “Direito Imobiliário”
entre várias cidades, no Estado de São Paulo, que possuem uma legislação de uso e ocupação do solo, fosse ela,
um Plano Diretor, fosse ela uma Lei de Zoneamento e, municípios que não possuíam uma legislação de uso e
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ocupação de solo.
Para comparar aquele município que tem uma regulação que discipline a ocupação do solo efetivamente se
proporciona boa qualidade de vida aos seus habitantes, e chegou-se à conclusão de que, não há uma relação
direta entre o município possuir uma legislação específica de uso e ocupação do solo e proporcionar qualidade
de vida aos seus moradores com aquele município que não possui uma legislação de uso e ocupação do solo
adequada e poderá proporcionar melhor qualidade de vida aos seus moradores. Essa pesquisa não se aprofundou
muito, mas, ela permitiu que se chegasse a essa conclusão.
Ou seja, você vai encontrar um município no Estado, aonde não há uma legislação de uso e ocupação do solo,
mas, você encontra as evidências da população de baixa renda, com saneamento. Uma residência, inclusive,
com condições básicas de habitabilidade, ou seja, composta de um quarto, sala, cozinha, condições habitáveis
mínimas, para uma família ocupar. Ao mesmo tempo, você vai encontrar, por exemplo, aqui na Região Metropolitana de São Paulo, onde a maioria dos municípios têm legislação, mas propicia péssimas condições para os
seus habitantes, casas sem tratamento de esgoto por exemplo.
Outro exemplo típico: as ocupações das encostas. Uma das piores situações, que nós vamos encontrar são
estas ocupações, temos muitos municípios com legislação de uso e ocupação do solo, com elevadas ocupações
de encostas, então, essa relação entre legislação e regularidade na ocupação, ela não encontra uma lógica muito
perfeita, você vai encontrar muitas disparidades. No caso da Região dos Mananciais, é isso mesmo, ou seja: você
vai encontrar regiões sem nenhuma infra-estrutura, aquela região mais distante da cidade de São Paulo. Por
exemplo, a região do Cipó, mais aqueles fundões, que têm muitas ocupações, inclusive, próximas, ali, inclusive,
me parece, se não me engano, exatamente, e com uma situação totalmente dispare entre o que há na legislação
e o mínimo para uma família habitar. Eu vejo este panorama, agora, é possível se melhorar isto aqui? Ah, sem
dúvida que é possível. Primeiro, é o que nós já tratamos aqui e que todo mundo sabe, ou seja: infra-estrutura,
você tem que levar para essa população, condições de habitação, ou seja, regularidade nas construções, um planejamento integrando dessa população à malha urbana, o saneamento básico necessário. Muitas dessas populações têm problemas sérios de locomoção, porque hoje, ainda na cidade de São Paulo, você não vai encontrar
loteamentos ilegais aonde o único transporte da população são os transportes alternativos - as lotações - . Alguns
lugares, alguns pontos desses loteamentos clandestinos não tem linha regular de ônibus.
Do ponto de vista legal, nós temos: leis, inclusive, o Estatuto da Cidade, que hoje permite a concessão de uso
especial para fins de moradia, então, instrumentos jurídicos nós temos. O Estatuto da Cidade mesmo é um deles, que eu acho fantástico. Ele permite justamente isso, a concessão de direitos de moradia, a gestão democrática
da cidade, é necessário você convencer o homem de que ele participa do processo de regularização. Então, é necessário, embora, justamente, essas populações que habitam essas áreas são populações desprovidas. Realmente,
de baixa renda, desprovidas de educação, então, é necessário um trabalho social nos locais; de conscientização
nas populações, para que eles sejam os auxiliares, porque se você não convencer o povo a auxiliar fica muito
difícil de trabalhar. Cria-se um embate. Hoje em dia, todo mundo procura evitar o embate. Procura evitar a
contenda. Daí, por exemplo, o compromisso é justamente de conduta, é para você evitar o conflito.
Quando o conflito for inevitável, não há o que fazer, mas, deve-se buscar ao máximo, uma conciliação. Então,
a primeira solução é tentarmos uma conciliação, e de que forma? Ouvir a população local. A população reclama,
muitas vezes, eu percebo isso muito, na Promotoria, porque eles não são ouvidos. Exemplo: Há parcelamentos
de solo que começaram como um parcelamento ilegal e que hoje tem condições de ser regularizado, mas o
próprio poder público cria entraves, para que essa população tenha acesso à regularidade. Exemplo: uma planta
que não foi elaborada porque o morador não tem condições financeiras de contratar um arquiteto e pagar por
uma planta para dar entrada na prefeitura municipal, para que a prefeitura analise aquela planta e verifique se
aquela construção pode ou não pode ser regular. Então, nós temos que pensar isso, inclusive, na Promotoria já
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discutimos a possibilidade de uma engenharia pública. Aquela população, o senhor mais humilde que construiu
a sua casinha, com o seu próprio esforço, ele tem condições de - o estado fornece para ele, um engenheiro, ou
um arquiteto, pago pelo estado, para dizer “ olha, este projeto que o senhor construiu não está correto, o senhor
pode fazer de tal forma ... vai ser feito pela auto-construção mesmo”. Lógico, ele não tem condições de pagar, então, vai ser feito pela autoconstrução. Então, acho que isso, também, é uma coisa que deveria se pensar. É, num
projeto, quem sabe de engenharia pública ou outro nome que se queira dar. Ou seja, hoje você tem assistência
judiciária gratuita, para aquelas populações que precisam e não podem pagar. Há a Defensoria Pública, para a
população carente. Então, você tem vários projetos sociais, até assistenciais, para as pessoas carentes, mas, faltaria
se pensar, também, em um projeto de engenharia pública, ou de arquitetura pública, não sei que nome se poderia dar... Não conheço muito bem, pensando também, nessa população que ocupa justamente essas áreas que
causam uma degradação ambiental e que o poder público tem que investir muito alto depois, para recuperar.
Então, talvez, se nós pensarmos preventivamente, os investimentos, a necessidade de grandes, de altos valores
para, nessas áreas, diminua. Não sei se isso seria possível, mas é uma hipótese, de se pensar, vamos pensar então
numa prevenção, de que forma...? Essa população tem que ser retirada, ou pode ser mantida no local? Nos casos
em que haja a necessidade da retirada da população local, nós temos que pensar em novos locais de ocupação.
Por quê? A retirada pura e simples dessa população vai incentivar a ocupação em outras áreas de proteção, da
mesma forma. Por quê? São outras áreas de proteção, que ainda estão disponíveis.
Como você tratou do caso da Região da Billings. Ou seja, há áreas lá em que se poderia pensar numa ocupação planejada para se evitar futuras anistias sucessivas que normalmente acontece em todos os municípios. Os
prefeitos fazem isso, se utilizam disso, ou por motivos políticos, ou por outros mais variados, até altruísmo, mas,
fazem mesmo, ou seja, são sucessivas leis de anistia que são aprovadas no decorrer do tempo visando regularizar
situações que não são propriamente regularizáveis. Então, por exemplo, uma ocupação de 1ª categoria, nós
temos que pensar que há a necessidade de retirada dessa população; mas, tem que ser dada uma opção de habitação para eles. Aquela população que continua e que vai poder continuar ocupando as áreas, nós tem que levar
infra-estrutura para ela. Tudo, principalmente, água potável, eletricidade, saneamento básico, serviços.
E percebemos por razões das mais variadas que se o Governo do Estado e prefeituras se não são aliados políticos, eles não se conversam. É uma verdade. É necessário sentar-se à mesa de negociação representantes do
Governo Federal, do Governo Estadual e dos Governos Municipais para viabilizar recursos para isso, e, principalmente, planejamento. É porque se tem a concepção de que planejamento é para rico, gestão é para pobre.
Então vamos planejar para pobre, também. De forma, a se tentar uma solução, para essas ocupações, para esse
conflito, principalmente. Penso que, esse seja o caminho. O planejamento é para todos.Está aqui, inclusive, na
Constituição, Estatuto da Cidade, agora, o Sistema de Planejamento Integrado é para todos. É municipal, para
a Região Metropolitana como um todo. Ele ultrapassa as fronteiras do município, para atingir toda aquela região
sócio-econômica, do que é a Região Metropolitana.
Temos que pensar num Planejamento Integrado, mesmo. Hoje em dia, o Planejamento praticamente se basta,
no transporte integrado que você tem entre as cidades, mas, acho que ele tem que ser maior do que isso. Bem
mais do que isso. Basicamente, hoje, a Região Metropolitana, ela disciplina o transporte integrado, mas, ela tem
que ser mais do que isso. A Região Metropolitana não é composta só de “Cidades Dormitórios”, que fornecem
mão-de-obra para a cidade de São Paulo e vice e versa. Temos que pensar isso num contexto maior, quer dizer, e
aí surge o grande embate: cada prefeito abre mão de uma parcela do seu poder, em prol do ente metropolitano.
E quem vai gerir este ente metropolitano? Penso que deveria ser consórcio de prefeituras, hoje é o governo do
Estado, mas pode-se pensar em alterar isso.
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ANEXO 3 - PROCESSO DE TRAMITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA LEI ESPECÍFICA APRM - BILLINGS

GRUPO
TRABALHO

FORMULAÇÃO DA
MINUTA DE LEI

CAMÂRA TECNICA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
SCBH-BT

APRIMORAÇÃO DO
TEXTO

PLENARIA SUBCOMITE DE
BACIAS HIDROGRAFICAS
BILLINGS TAMANDUATEI

ANALISE/DELIBERA
ÇÃO TEXTO FINAL

PLENARIA COMITE DE
BACIAS HIDROGRAFICAS
ALTO TIETÊ

TEXTO PARA
HOMOLOGAÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE - CONSEMA

TEXTO PARA
HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO MISTA
CONSEMA + CONSELHO ESTADUAL DE
SANEAMENTO (CONESAN) + CONSELHO
ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS (CERH)

ANALISE/DELIBERA
ÇÃO TEXTO FINAL

PLENARIA GERAL CONSELHO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE CONSEMA

MINUTA DE
PROJETO DE LEI

GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO

MENSAGEM DO
GOVERNADOR

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO ALESP

LEI ESPECIFICA
APRM-BILLINGS

ANEXO 6 - PROCESSO DE TRAMITAÇÃO NA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA
LEI ESPECIFICA DA APRM- BILLINGS
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ANEXO 4 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO
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