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INTRODUÇÃO 

A pesquisa aborda as políticas ambientais e urbanas, com ênfase nas relações entre instrumentos urbanísticos, ambientais  e  projetos de intervenção,  

vinculados ao conhecimento das preexistências e práticas sociais que se ocorrem em áreas protegidas.  

As relações entre as políticas urbanas e ambientais configuram um campo de forças complexo e conflituoso, engendrado historicamente por objetivos, 

processos concretos e mecanismos políticos institucionais específicos, que na atualidade se traduzem em grandes desafios à simultaneidade necessária de 

resolução de demandas urbanas e de garantia à sustentabilidade, sobretudo em áreas protegidas, notadamente, nos contextos das áreas de proteção dos 

mananciais na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).  

Do ponto de vista ambiental, a preservação e ou recuperação de áreas protegidas, sobretudo das áreas de preservação dos mananciais, depara-se, por um 

lado, com conflitos históricos político-institucionais e de gestão, envolvendo legislações, regulamentos e ingerências de instâncias diferenciadas de Poder 

Público – federal, estadual e municipais; por tal motivo, os projetos de preservação desenvolvem-se de forma não convergente, desarticulados, ou fundados 

na instabilidade de acordos de médio e longo prazos. Por outro lado, há enorme lacuna na maneira de incorporar a realidade destas áreas e, 

consequentemente, na implementação de políticas urbanas e projetos capazes de intervir nessas regiões, incorporando tanto seus atributos ambientais, de 

forma a preservá-los, quanto suas dinâmicas sociais e preexistências urbanas. 

Isso pressupõe o entendimento das possibilidades de convergência entre os instrumentos de normativos e de regulação (ambientais e urbanos), projetos de 

intervenção no espaço protegido e a realidade de cada uma dessas áreas. Considere-se ainda a persistência muitas vezes contenciosa de concepções 

diferenciadas, construídas historicamente no campo das políticas ambientais e urbanas, e a necessidade de consolidação de consensos e posturas quanto ao 

que se entende por preservar, recuperar ou mesmo ocupar áreas ambientalmente protegidas.  
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Sob essa perspectiva, interessa, sobretudo, indagar: O que é preservar, para a política urbana? Quais seriam os padrões de urbanização e usos considerados 

adequados para a política ambiental? É possível estabelecer consenso entre políticas cujos objetivos, desafios e prioridades se apresentam muitas vezes em 

confronto? Como aproximar e negociar possibilidades de gestão do território capazes de acomodar os interesses conflitantes das políticas urbanas e das 

políticas ambientais, se as primeiras enfrentam o desafio de equacionar o ordenamento territorial e urbano (particularmente a moradia), enquanto as 

segundas têm como meta prioritária a preservação e a recuperação dos recursos naturais? 

A partir dos estudos de caso das sub-bacias Guarapiranga e Billings na Região Metropolitana de São Paulo, busca-se refletir acerca dos limites e 

possibilidades de aplicação dos novos instrumentos de gestão ambiental e urbana instituídos para essas áreas, fundados em conceitos contemporâneos 

aplicáveis à flexibilização de normas de compensação ambiental e de recuperação urbana e ambiental, a partir de arranjos institucionais e intervenções 

considerados inovadores. Para tanto, discute-se os conflitos entre a necessidade de preservar o ambiente versus a necessidade de habitar, conflitos esses 

que dão-se em um território destinado à produção hídrica de uma grande parcela de habitantes da área metropolitana. 

Esta pesquisa tem como propósito dar continuidade às reflexões da pesquisa intitulada “Das Políticas Ambientais e Urbanas às Intervenções: os Casos das 

Sub-Bacias Guarapiranga  e Billings  no Alto Tietê, Região Metropolitana de São Paulo” que obteve apoio entre 2008 e 2010 do CNPq no âmbito do seu Edital 

universal1.  

Em caráter amplo, a pesquisa proposta tem como objetivo geral discutir as possibilidades, os limites e os desafios da integração das políticas ambientais às 

políticas urbanas no Brasil, associadas às possibilidades de intervenções em áreas protegidas. 

São objetivos específicos:  

                                                           

1 Edital MCT/CNPq 15/2007 - Universal - Faixa B - PROCESSO: NÚMERO 483878/2007-3. O relatório foi entregue  em dezembro de 2010 e  o resultado positivo de sua aprovação foi recebido em maio de 2011.  



 

 

16 

 

 Verificar em que medida os instrumentos ambientais, particularmente as legislações específicas elaboradas para as sub-bacias do Guarapiranga (2006) e 

da Billings (2009) articulam-se às políticas urbanas do conjunto de seus municípios, com destaque para os Planos Diretores vigentes;  

 Verificar se os instrumentos urbanísticos, particularmente os planos diretores introduzem  uma forma de ocupação do solo que considere a realidade 

urbana e habitacional e que contemplem modelos de ocupação menos impactantes ao meio ambiente;  

 Verificar se são previstas parcerias entre os municípios e organismos locais na resolução de conflitos urbanos e ambientais comuns à escala da bacia e 

da sub-bacia e na elaboração de projetos de ação em áreas degradadas.   

 Identificar e analisar casos que ilustrem possibilidades de intervenções locais, à luz desse processo, que possam contribuir efetivamente para a 

recuperação das áreas de proteção dos mananciais, considerando as preexistências urbanas – ou seja, as especificidades locais, as características dos 

habitantes e suas dinâmicas socioeconômicas e, ao mesmo tempo, os princípios das novas legislações ambientais. 

O recorte temporal da pesquisa envolve o período a partir da Constituição Federal de 1988,   ao estabelecer novos marcos institucionais, que possibilitaram 

processos de transformações nas políticas públicas - objetos de análise, até o ano de 2011, período em que é possível incorporar o processo recente de 

aprovação de novos planos diretores e a implementação de intervenções voltadas a recuperação urbano-ambiental no âmbito dos municípios das sub-

bacias Billings e Guarapiranga. 

A reflexão que orienta a pesquisa em questão tem como base a reforma institucional impulsionada a partir da Constituição Federal do Brasil de 1988, 

especialmente em seus dispositivos sobre as políticas ambientais (hídrica) e urbana,  os quais têm levado à introdução de novos padrões de gestão do 

território em suas distintas escalas. Tais padrões  tendem  por um lado a se contrapor, uma vez que essas políticas  estão em instâncias distintas e, muitas 

vezes encontram-se em campos de conflitos interinstitucionais, e ao mesmo tempo dependem de uma ação conjunta e harmônica dos diversos entes da 

federação.  
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No âmbito das áreas de mananciais da RMSP encontra-se em curso um processo de planejamento e gestão das sub-bacias hidrográficas, onde instrumentos 

ambientais e urbanos vêm sendo construídos de forma compartilhada e participativa. Ao mesmo tempo observa-se um envolvimento ativo da sociedade 

civil nos processos decisórios  demandando  intervenções localizadas em prol de um ambiente  urbano em áreas protegidas, considerando preexistências 

tanto do meio físico quando do patrimônio construído.  

A principal hipótese que orienta essa pesquisa é a seguinte:  

A articulação dessas políticas – do nível regional às ações locais - é um dos aspectos fundamentais a ser perseguido pelas instituições e atores envolvidos no 

processo de recuperação das sub-bacias hidrográficas de proteção dos mananciais. Entretanto, as possibilidades concretas de efetividade desse processo 

vão além das legislações instituídas.  Dependem fundamentalmente de um processo de negociação entre os organismos estaduais e os municípios, 

envolvendo um diálogo permanente com a população interessada e, sobretudo incorporando estratégias de intervenção, inovadoras e criativas, que não 

necessariamente se pautam por índices urbanísticos definidos no escopo das legislações, mas que podem sinalizar uma real transformação da realidade dos 

mananciais.  

A complexidade do problema que esta pesquisa procura discutir é fruto de uma histórica defasagem das políticas de proteção e conservação ambiental, das 

habitacionais e das urbanas vivenciadas no país. Na RMSP a escassez da água e a poluição dos maiores reservatórios de abastecimento tendem a se agravar, 

em decorrência da intensa urbanização e dos assentamentos precários que ocupam paulatinamente suas áreas protegidas desde a década de 1960. Tais 

conflitos evidenciam um significativo impasse entre o histórico processo de urbanização da metrópole e as políticas públicas, particularmente as ambientais 

(Legislação de Proteção dos Mananciais instituída nos anos de 1970) e as urbanas (Planos diretores municipais, legislações de uso e ocupação do solo, 

políticas setoriais de habitação e de infraestrutura de saneamento ambiental). 

Se por um lado, a escassez da água tende a ser mais severa no futuro, colocando em risco a sustentabilidade do próprio desenvolvimento socioeconômico, o 

que indica a necessidade de se preservarem os mananciais de abastecimento, por outro lado, a escassez e o preço do solo em áreas propícias à urbanização, 
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aliados à ausência de políticas públicas, particularmente habitacionais e de infraestrutura voltadas para a população mais pobre, acabam por induzir a 

ocupação irregular, contribuindo para acirrar os conflitos entre a preservação ambiental e o direito à moradia.  

No contexto recente, no âmbito das áreas de proteção dos mananciais da RMSP a instituição de novos instrumentos urbanos e ambientais vem introduzindo 

um processo de planejamento e gestão das bacias hidrográficas  que tem como princípio fundamental a integração sistêmica e o envolvimento de um 

processo negociado e compartilhado entre os principais atores e instituições. Trata-se da implementação  de um novo olhar sobre as áreas de preservação 

dos mananciais de água da RMSP, o qual busca aliar ações de preservação e  de recuperação das sub-bacias num processo de diálogo permanente com os 

principais atores e instituições regionais e locais.  

Para as novas diretrizes advindas tanto da  política ambiental  quanto da política urbana transformarem-se em ações concretas,  uma articulação efetiva 

entre os diversos atores e instituições que atuam nesses territórios deve ser construída como parte de um processo de negociação entre Estado, municípios 

e sociedade civil.  Ao mesmo tempo, os novos instrumentos ambientais devem incorporar aspectos peculiares de cada sub-bacia, como forma de garantir  

seus principais objetivos: preservar, conservar e recuperar as áreas de proteção dos mananciais, sem, entretanto, perder de vista as dinâmicas sócio-

espaciais e econômicas de cada bacia hidrográfica. 

Ou seja, se por um lado, a implementação de políticas de preservação e de ações de recuperação das áreas ambientalmente protegidas é de suma 

importância para a garantia da disponibilidade do recurso hídrico, enquanto recurso ambiental estratégico, é fundamental implementar nessas áreas um 

conjunto de políticas públicas articuladas, e que embasem projetos e intervenções capazes de recuperar o território, tanto para a população que ali habita, 

quanto para os habitantes da metrópole, posto que isto associa-se, direta e prioritariamente, à garantia do pleno abastecimento de água. 

Neste contexto, tanto o Estado, quanto a sociedade confrontam-se com novos desafios, que envolvem particularmente a busca de modelos 

contemporâneos de planejamento e gestão, pressupondo ao mesmo tempo, legislações urbanas e ambientais articuladas, e projetos e intervenções 

inovadores que visam adequar os padrões de ocupação urbana, as infraestruturas necessárias às áreas de proteção, integrando ambiente e sociedade. 
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É nesse panorama que se colocam os desafios e os embates necessários entre as políticas ambientais e as políticas urbanas, objeto desta pesquisa, no 

sentido da construção de alternativas capazes de contemplar os interesses públicos em sua dupla dimensão: a demanda de água para abastecimento 

humano e suporte econômico, e as demandas urbanas e sociais da população que ali habita. 

A partir da contextualização e análise dos marcos legais no âmbito federal, estadual e municipal essa pesquisa pretende situar o panorama da 

institucionalização das políticas públicas ambientais e urbanas nas sub-bacias definidas como objetos de estudo – sub-bacia do Guarapiranga e sub-bacia da 

Billings, e com isso abrir   possibilidades  consistentes para o desenvolvimento de novas pesquisas dentro desta mesma linha temática, à partir dos subsídios 

e aportes conceituais e empíricos aqui elaborados. 

Sem pretender esgotar a complexidade do tema, apresentamos, a seguir, uma breve síntese dos capítulos deste  relatório, de modo a indicar as 

possibilidades de continuidade desta pesquisa em  fase posterior. 

A metodologia  proposta envolveu três etapas principais, com os seguintes procedimentos: 1- Pesquisa Bibliográfica;  2- Pesquisa Documental; 3-  Casos 

relevantes. 

Na primeira etapa - Pesquisa Bibliográfica – aprofundou-se a revisão crítica e conceitual dos aspectos relacionados ao objetivo desta pesquisa, 

principalmente em relação à compreensão dos principais conceitos que formaram o quadro teórico de análise das políticas públicas ambientais e urbanas, 

da relação entre urbanização e meio ambiente, aspectos deflagrados na pesquisa anterior.  

No âmbito da pesquisa documental, segunda etapa, dois tipos de documentos foram importantes: a) legislações ambientais nas sub-bacias Guarapiranga e 

Billings; b) planos diretores municipais.  

a) Leis específicas de proteção e recuperação dos mananciais de ambas as sub-bacias: embora amplamente discutidas na pesquisa anterior, julga-se 

necessário o aprofundamento  devido à  complexidade destes instrumentos. Foram realizadas entrevistas com atores envolvidos no processo, 

principalmente aqueles que atuam no âmbito dos dois subcomitês de bacia (Cotia - Guarapiranga e Tamanduatei – Billings), além da realização da Mesa 
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Redonda DIREITO À MORADIA E AO MEIO AMBIENTE em 17 de outubro de 2012  que reuniu os seguintes especialistas:  Amauri Pollachi - Coordenador - 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – SSRH Unidade de Gerenciamento de Programas – UGP; Tássia Regino - Secretária de Habitação de São 

Bernardo do Campo e Maria Teresa Fedeli, Coordenadora de projetos no Programa Mananciais PMSP. 2  

b) Planos Diretores: pretendeu-se nesta etapa atualizar alguns planos diretores dos municípios situados em ambas as sub-bacias elaborados entre 2010 e 

2012. A análise dos novos planos diretores teve o mesmo procedimento metodológico adotado na pesquisa anterior, onde foi construído um quadro síntese 

concebido a partir dos objetivos da pesquisa, destacando-se os seguintes aspectos: grau de convergência aos dispositivos estabelecidos pelas legislações 

estaduais de preservação dos mananciais, menção explicita de pré-disponibilidade da gestão integrada dessas políticas, e as especificidades dos 

instrumentos urbanísticos que envolvem as áreas de proteção dos mananciais.  Para aprofundamento, inicialmente centraríamos a análise detalhada em 

dois municípios – um da sub-bacia Guarapiranga  e outro da Billings. No entanto, verificou-se no decorrer da pesquisa que apenas na Billings os processo de 

compatibilização dos PDs tinha obtido avanços após 2010. Na pesquisa anterior apresentamos o avanço da Guarapiranga no âmbito do município de 

Itapecerica da Serra. Optou-se nesta pesquisa por retomar alguns aspectos daquele município que elaborou dois planos diretores entre os anos de 2001 e 

2007 (antes e pós Lei Especifica). No caso da Billings, optou-se por discutir o Plano Diretor de São Bernardo do Campo instituído em 2011, onde o processo 

de compatibilização dos instrumentos urbanísticos e ambientais foram amplamente discutidos com a sociedade e os resultados bastante promissores. A 

análise de ambos os municípios teve o objetivo de discutir conflitos e convergências entre os parâmetros urbanísticos definidos nestes instrumentos e 

aqueles definidos nas legislações ambientais. Para tal análise aplicou-se a mesma metodologia: a elaboração de uma quadro comparativo entre os  

parâmetros urbanísticos definidos nos planos diretores (ou em suas respectivas legislações de uso e ocupação do solo) e os parâmetros definidos  no âmbito 

das legislações especificas das sub-bacias Guarapiranga e Billings.  

                                                           

2 A organização deste evento ocorreu na FAU – Mackenzie com o apoio do Fundo Mackpesquisa.  
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A terceira etapa – Casos Relevantes – buscou-se identificar alguns projetos de intervenções considerados referências significativas para a recuperação das 

áreas de mananciais. Estes casos foram escolhidos a partir das inovações implementadas nos projetos, capazes de transformar a realidade em curso nas 

áreas de mananciais.  A identificação e a discussão de intervenções foram consideradas importantes referências por buscarem, ao mesmo tempo, 

implementar ações que considerem as especificidades locais e os processos sociais existentes, sem perder de vista a recuperação ambiental. É importante 

destacar que a análise das intervenções assumiu um caráter exploratório, dada à complexidade e a dimensão da pesquisa.   

Com esta pesquisa, foi possível apresentar um panorama da atual situação dos municípios das sub-bacias Guarapiranga e Billings frente às políticas 

ambientais e urbanas que vêm sendo implementadas nesta década visando reverter a então situação de degradação socioambiental das áreas de 

mananciais.  

O relatório final foi estruturado em quatro partes, a saber:  

A primeira parte apresenta a revisão bibliográfica pertinente à temática estudada, com ênfase na relação da água com o meio urbano. Para esta etapa na 

pesquisa proposta, prevê-se  discutir de modo mais aprofundado aspectos que envolvem a urbanização e o meio ambiente.         

O segundo capitulo apresenta os conflitos históricos e atuais da ocupação das áreas de proteção dos mananciais na Região Metropolitana de São Paulo. 

Com base em dados de 199, 2000 e 2010 busca-se sintetizar alguns conflitos relacionados a ocupação urbana, assentamentos precários e ausência de 

infraestrutura ambiental.  

O terceiro capitulo sintetiza os marcos legais referentes em áreas de mananciais. São analisadas as novas legislações específicas de proteção e recuperação 

dos mananciais (Billings e Guarapiranga).  

O quarto capitulo volta-se para a análise dos instrumentos urbanísticos para as áreas de mananciais de dois municípios: Embu, localizado na sub-bacia 

Guarapiranga e, São Bernardo do Campo, na sub-bacia Billings.  Destaca-se que nesta parte do trabalho, a elaboração de um quadro comparativo entre as 

legislações especificas e as urbanas, onde se procurou evidenciar  as interfaces e os conflito entre esses instrumentos, principalmente em relação aos 
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parâmetros urbanísticos propostos para as  áreas de preservação e recuperação dos mananciais (APRM). O caso do município de São Bernardo do Campo foi 

aprofundado pois no âmbito da revisão de seu plano diretor, propôs alterações no zoneamento da legislação especifica apontando lacunas deste 

instrumento frente à realidade de ocupação.   

 Por fim, na última e quarta parte apresentou-se, de forma bastante sintética, três intervenções  selecionadas  como exemplares  tendo em vista à 

recuperação urbanística e ambiental de porções degradadas das duas sub-bacias, a saber: Jardim Julia na Biilings e Santo Amaro V, ambos no município de 

São Paulo (Programa Mananciais) e PAC-Alvarenga em  São Bernardo do Campo.   



 

 

23 

 

CAPÍTULO 1. POLÍTICAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO URBANA AMBIENTAL 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO URBANA AMBIENTAL 

O final dos anos de 1980, no Brasil, é marcado como um período de importantes transformações nos campos das legislações urbanas e ambientais, por meio 

das quais foram criados instrumentos politico-institucionais inovadores de planejamento descentralizado e participativo. Os princípios estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988, associados à redemocratização da sociedade, buscaram equacionar os deflagrados problemas urbanos e ambientais, a 

degradação dos recursos hídricos e os entraves ao desenvolvimento urbano, entre outros. Embora a legislação brasileira seja considerada, em geral, 

bastante avançada no que diz respeito às políticas urbanas, ambientais e hídricas, o principal desafio diz respeito à construção de caminhos que possam 

viabilizar uma permanente integração entre elas, visando, sobretudo, equacionar os conflitos centrais com que se defrontam, principalmente em áreas 

intensamente urbanizadas.  

Nessa perspectiva, este capítulo tem por objetivo compreender as interfaces entre a dimensão urbana e a ambiental, no bojo dos marcos legais do Brasil e 

do Estado de São Paulo, com ênfase nos recentes encaminhamentos que o sistema de gestão dos recursos hídricos estadual propôs para as áreas de 

proteção dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. Na primeira parte, buscar-se entender os distintos conflitos existentes nas bacias 

intensamente urbanizadas em face aos desafios da sustentabildiade, enfocando a relação entre a urbanização e a preservação do meio ambiente e  a  

unidade de planejamento ambiental – bacia hidrográfica - enquanto elemento fundamental ao alcance do desenvolvimento sustentável. Em seguida, 

procura-se entender a problemática da água no meio urbano e os principais conflitos, ou seja, a relação entre o ciclo hidrológico e a escassez, a identificação 

dos conflitos dos usos múltiplos dos recursos hídricos - entre si e com os demais usos que ocorrem no âmbito da bacia hidrográfica. Na terceira parte do 

capítulo, a discussão centra-se na identificação das distintas interfaces entre as políticas públicas setoriais e a política de recursos hídricos e os distintos 

conflitos existentes nas bacias intensamente urbanizadas. A ultima parte apresenta as lógicas distintas existentes entre as políticas urbana, regional e 

ambiental e sintetiza os principais aspectos da legislação de proteção e recuperação dos mananciais , iinstituida em 1997, e os desafios de uma gestão 

integrada de bacias hidrográficas, com ênfase na articulação com as políticas urbanas, de responsabilidade dos municípios.  
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1.1 Urbanização e meio ambiente: desafios da sustentabilidade 

Na atualidade mais da metade da população mundial vive em zonas urbanas. Este número está crescendo e estima-se que, até 2050, dois terços da 

população mundial residirá nas cidades. Segundo um estudo bienal do Instituto francês de Estudos Demográficos (INED),  a população mundial alcançará 

9,731 bilhões de habitantes em 2050 contra 7,141 bilhões em 2013,   que também projeta que ao final do século XXI, o planeta terá de 10 a 11 bilhões de 

habitantes. 

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) aponta que a mudança para uma população mundial predominantemente 

urbana é irreversível e traz com ela transformações impactantes na forma com que usaremos o território, a água, a energia e outros recursos naturais. 

Como será gerenciado  essa rápida urbanização será a chave para a sobrevivência e prosperidade da população (ANTONUCCI et al, 2010). Estima-se que até 

2050, a população atinja 9 bilhões de pessoas, das quais 6,2 milhões viverão em cidades. O número de pessoas vivendo em situação de pobreza deverá 

triplicar e atingir a marca de três bilhões, segundo o Relatório Econômico Social 2013 das Organização das Nações Unidas (ONU). O estudo indica que 

atualmente um bilhão de pessoas moram em bairros sem qualquer infraestrutura mínima, como água potável, saneamento, eletricidade, serviços básicos de 

saúde e educação. 

No contexto de intenso crescimento populacional, observa-se um padrão de urbanização extensiva, principalmente nas grandes cidades dos países em 

desenvolvimento. Os reflexos das dinâmicas espaciais e  as assimetrias sociais com o aumento das populações mais pobres se expressam pelo avanço ilegal 

da ocupação urbana sobre áreas ambientalmente frágeis. As ocupações urbanas em áreas de preservação e conservação ambiental se caracterizam pelo 

conflito entre a proteção dos recursos naturais e ambientais e a necessidade de sobrevivência de populações pobres, que ali residem pois não possuem 

qualquer alternativa à outras formas de moradia nas grandes cidades.   

Tais processos carregam em seu bojo sérios conflitos socioambientais.  
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A ocupação informal e ausência de infraestruturas de saneamento e a falta de controle sobre as atividades urbanas nestas áreas, ocasionam, entre outros 

problemas: a geração de grandes volumes de esgotos in natura lançados nos leitos dos rios por indústrias e residências, a remoção da cobertura vegetal e 

obras de terraplenagem, que poluem e obstruem os canais dos rios, entre outros danos à água e ao meio ambiente de um modo geral.  

De um modo genérico, significa dizer, que o processo de urbanização altera as condições naturais dos elementos que compõem a paisagem, ao impactar a 

geomorfologia, a hidrografia, a cobertura vegetal e num contexto mais amplo o clima, contribuindo para a formação não apenas novas paisagens,  mas 

ecossistemas alterados.  Odum (1986), compreende a cidade a cidade  a partir de um ecossistema incompleto ou heterotrófico, onde há dependência de 

grande espaços externos como fonte de energia, assim como “ alimentos, água e outros materiais, diferindo dos sistemas heterotóficos naturais por seu 

maior metabolismo, maior necessidade de entrada de materiais e maior fluxo de saída de resíduos”.  

Essa abordagem pode ser melhor compreendida no quadro abaixo, o qual apresenta uma síntese dos impactos ambientais mais intensos resultantes do 

processo de urbanização. 
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Quadro 1. Impacto da Urbanização tradicional  

 

Fonte: Braga, 2003, p.115. 

O quadro acima, evidencia  os impactos sofridos em cada componente do meio natural, durante o processo de urbanização na atualidade, onde os avanços 

tecnológicos pouco  tem feito para minimizá-los, produzindo um quadro crescente de demandas de alta complexidade. Esse contexto,  é explicitado nas 

avaliações relacionadas a questão ambiental, realizadas por Mueller (1997), ao considerar a pobreza, e o aumento de densidades populacionais verificadas 

nas maiores cidades brasileiras, como responsáveis pela ocorrência dos dois problemas de maior complexidade ambiental: a degradação do ambiente  

resultante do padrão de consumo das classes sociais de renda média e alta, e os processos de deterioração do ambiente ocasionado pela ausência de 
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infraestrutura, assim como a carência total de serviços básicos disponibilizados a população de menor renda.  Frente aos impactos resultantes do processo 

de urbanização, apresentando dados alarmantes relacionados à ocupação irregular em áreas  de fragilidade ambiental - protegidas legalmente,  como os 

casos específicos dos mananciais,  emergem adversidades ainda mais complexas, como os assentamentos  precários instalados em áreas de risco,  inseridos 

em contextos de altas vulnerabilidades. 

Os danos ambientais, causados pela população que ocupa informalmente as áreas protegidas, são enfaticamente destacados em diversas análises 

contextuais, em que o comprometimento dos recursos ambientais se alia a situações de risco social. As recolocações constantes das questões ambientais, 

no mundo contemporâneo, e as diferentes experiências e perspectivas de gestão dos recursos hídricos, como componente estratégico do meio ambiente – 

tanto sob o ponto de vista econômico quanto sob a ótica de seu valor ambiental / cultural, remetem de maneira explícita à noção de sustentabilidade. Neste 

contexto, em 1974 a questões vinculadas à sustentabilidade assumiram relevância nos debates realizados na Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento, esses debates permitiram a conclusão dos estudos  realizados  pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), nomeada pela ONU em 1983, com  a finalidade de organizar por meio de métodos modernizados as conceituações de 

desenvolvimento,  fundamentas no conceito de sustentabilidade. Rogers (2001, p. 155), ao estudar a problemática referente  a qualidade urbana, evidencia 

que  as condições de sustentabilidade no ambiente urbano é decorrente de um novo padrão, ou seja, “uma nova ordem de eficiência econômica, 

beneficiando a todos os cidadãos, em vez de beneficiar alguns poucos em detrimento de muitos”.  A partir dessa abordagem, a definição de 

sustentabilidade urbana proporciona uma nova forma de conjugação dos aspectos econômicos, social, política, cultural e ambiental, viabilizando a 

construção  de  processos que articulem as várias interfaces do planejamento urbano ao incorporarem a dimensão socioambiental na(re) produção e na 

gestão de áreas urbanizadas. 

Diante dessas questões, as metas que visam o alcance da qualidade de vida tem norteado novas proposições de políticas públicas voltadas a patamares 

significativos de melhoria e bem estar coletivo. 
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Em Alvim (2003) concordando com Magnaghi (op. cit.), defende-se que repensar o conceito de desenvolvimento sustentável implica entender a noção de 

território enquanto espaço local de vivência da sociedade e suas preexistências. Neste contexto, as possibilidades de recuperação das áreas degradadas 

devem incorporar práticas de democracia e cidadania. Em outro trabalho (ALVIM, 2007), afirma-se que, sendo a água um dos recursos ambientais que 

proporcionam maior visibilidade as relações de conflito entre sociedade, território e desenvolvimento para o alcance do desenvolvimento sustentável, ao 

adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, poderá contribuir para estabelecer relações equilibradas entre os diversos 

componentes deste território, particularmente a sociedade, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico.  

O debate internacional sobre sustentabilidade urbana revela que essa é uma questão que se traduz em capacidades e potencialidades desiguais 

manifestadas entre países de economia diferenciadas no atual cenário contemporâneo e que, portanto, dependem de condições sociais e políticas 

particulares. Ao mesmo tempo, como enfatiza Costa (2010), se hoje se constata a presença de um quadro diversificado de políticas e práticas urbanas, com 

a finalidade de contribuírem para o estabelecimento de relações espaciais menos assimétricas entre população e ambiente, “tais relações são seguidamente 

agravadas pela natureza desigual e excludente da urbanização que usualmente privatiza benefícios e socializa custos socioambientais, quando efetivamente 

os termos desta equação precisam ser revertidos.” 

Neste contexto é importante entender os antagonismos em relação à preservação da natureza e a ocupação humana. Costa (2008, p. 88) afirma a partir de 

Dewall; Sessions (1985) que a noção de preservação está ligada à ecologia radical e a ideia de que qualquer atividade humana é incompatível com a 

atividade de preservação. Segundo a autora, as distinções entre preservação e conservação adquirem contornos mais precisos nas últimas décadas, “sendo 

que a primeira está mais associado à manutenção dos ambientes naturais da forma menos transformadora possível, enquanto a segunda noção concebe 

algum nível de atividade econômica desde que com controle” (Ibid., loc. cit.)  

Para Saraiva (op. cit.) qualquer análise, que envolva os cursos d’ água deve considerar a lógica territorial da bacia hidrográfica como determinante, 

incorporando a capacidade de renovação e manutenção dos recursos hídricos em quantidade e qualidade que permitam sua utilização pelos seres vivos.  
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“Os cursos d’água e suas margens, parte importante da bacia hidrográfica, para Saraiva (Ibid.) devem ser entendidos como complexos sistemas, como 

“corredores fluviais”, os quais  devem ser vistos de maneira ordenada e integrada ao seu contexto espacial e de funcionamento às dimensões ecológicas, 

físicas, sociais e estéticas a fim de se estabelecer a coexistência deste complexo ecossistema com seus usos múltiplos e com o homem, possibilitando assim 

equilíbrio natural, ambiental e social.”  (ALVIM, 2010) 

A mesma autora aponta que, deve ser considerado que a bacia hidrográfica é um território que se subordina aos processos de planejamento e gestão que 

privilegiam outras lógicas setoriais e, portanto, é um território sujeito a disputas e conflitos. Enquanto os municípios, ou mesmo os Estados, muitas vezes 

são limitados pelo eixo de um rio, todas as atividades que se referem à água – como o abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem, dentre outros - 

exigem outro tipo de critério de organização espacial, em geral, as bacias ou microbacias hidrográficas (MARTINS, 2006, op.cit.), podendo vir a extrapolar 

limites político-administrativos municipais ou mesmo, estaduais. Essas atividades, consideradas essenciais ao desenvolvimento urbano de um determinado 

município, ao obedecerem a uma lógica setorial e espacial distinta, exigem atuação de outros níveis político-administrativos. 

Ou seja, embora a bacia hidrográfica seja um recorte territorial importante para compreensão da problemática ambiental, esse não é o único espaço 

requerido para a gestão. Ao se adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, deve-se levar em conta sua relação com outros 

sistemas e instituições que funcionam com limites distintos, sobretudo os limites político-administrativos, pois esses são os fundamentos  das políticas 

territoriais que deveriam ser articuladas. 

Para Bergamo (2006, p.19 apud ALVIM; BRUNA e KATO, 2010), “a adoção das Bacias Hidrográficas urbanizadas como unidade geográfica para planejamento 

ambiental é muito importante para disciplinar e planejar os usos e ocupações do solo e da água”. A bacia hidrográfica, sendo uma unidade física bem 

definida, facilita a articulação das ações e a descentralização das políticas ambientais, além de possibilitar maior integração entre comunidade e poder 

público. 
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Como parte dos principais desafios que hoje se constituem quando da adoção da bacia hidrográfica como unidade de intervenção, devem ser propostos 

modelos integrados de planejamento e gestão que considerem, dentre os componentes ambientais na tomada de decisão nos vários níveis de intervenção 

(Estado e municípios), a participação da comunidade envolvida; isso, em prol da melhoria da qualidade ambiental das áreas protegidas. Para Silva (2002), a 

gestão integrada das bacias hidrográficas evoca a articulação inter-setorial, institucional e partilhada desses territórios. Seguindo Saraiva (op. cit., p.16), esse 

modelo difere do planejamento setorial e visa, sobretudo a uma “visão-horizontal, inter-setorial e multidisciplinar”. 

1.2 Os conflitos relacionados à urbanização e à proteção das bacias hidrográficas 

Nos últimos relatórios do Instituto Mundial de Recursos (WRI- World Resources Institute), do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA-

UNEP), os resultados de análises de especialistas sobre as bases biogeofísicas da sustentabilidade, os volumes disponíveis de água e os efeitos dos usos 

múltiplos apontam para uma crise sem precedentes na história da humanidade. Essa crise põe em risco a sobrevivência das espécies, inclusive a humana. 

(TUNDISI) 

A água não está distribuída de forma uniforme no território. Segundo Tundisi (2009, p. 7),  [...]e o total de reservas de água doce na Terra é de 2,53% do 

total de água existente no planeta, pois a maior parte desta (96,5%) se encontra nos oceanos. Do total da água doce, 68,9% estão nas calotas polares e 

geleiras e 29,9% na forma de água subterrânea. Somente 0,3% da água doce se encontra nos rios e lagos. 0,9% são representados por outros reservatórios 

(pântanos, água na biomassa, solos gelados, água na atmosfera, etc.) (segundo SHIKLOMANOV, 1998, apud TUNDISI, 2009). 

No Brasil, há desproporção entre os suprimentos de água doce, a distribuição da população e as demandas per capita. Apenas para ilustrar o problema, o 

balanço hídrico global do Brasil (relação descarga/precipitação) é de 36%. As demandas para agricultura (irrigação) e para uso doméstico em função da 
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urbanização tendem a aumentar no País. Segundo Biswas (1991) citado em Tundisi, o consumo total de água no mundo subiu de cerca de 500 km3 de 

consumo de água por ano em 1900 para mais de 5500 km3/ano de consumo de água em 2000. Desse, o consumo preponderante se dá na agricultura, 

(quase 3500 km3/ano)- aumento esse que se deu principalmente após a década de 1960, principalmente na irrigação, produção de suínos e aves, 

dessedentação de animais e disponibilização de águas superficiais e subterrâneas para várias atividades agrícolas-, depois a indústria (quase 1500 km3/ano), 

economia municipal (500 km3/ano) e as represas (cerca de 250 km3/ano)- onde se inclui o consumo diário de uso doméstico - residências (consumo no 

interior da casa (280 l) - toaletes, banho e uso pessoal, lavanderia e cozinha (lavagem), água para beber e cozinhar; e consumo fora de casa (280 l) - lavagem 

e irrigação de quintal, piscina, lavagem de carro- considerando-se um consumo total diário per capita de 560 litros para uma pessoa da classe média em país 

desenvolvido - [o consumo é menor em país pobre ou emergente, tanto classe média quanto classe baixa]) (BISWAS,  1991, pp. 27 e 28) 

As principais atividades humanas cujos impactos nos recursos hídricos, do ponto de vista quanti e qualitativo, são relevantes, alterando, portanto, o ciclo 

hidrológico e a qualidade da água, são: urbanização e despejos de esgotos sem tratamento, Construção de estradas, Desvio de rios e construção de canais, 

Mineração, Hidrovias, Construção de represas, Atividades industriais, Agricultura, Pesca e piscicultura, Aqüicultura, Introdução de espécies exóticas, 

Remoção de espécies críticas, Disposição de resíduos sólidos (lixo urbano), Desmatamento nas bacias hidrográficas.  

Esse conjunto de ações têm por consequência os seguintes impactos: Eutrofização, Aumento do material em suspensão e assoreamento de rios, lagos e 

represas, Perda da diversidade biológica, Alterações no ciclo hidrológico e no volume de reservatórios, rios e lagos, Contaminação dos aquíferos, Aumento 

da toxicidade das águas e sedimentos, Perda da capacidade tampão (pela remoção de áreas alagadas e florestas ripárias), Expansão geográfica de doenças 

de veiculação hídrica, degradação dos mananciais e das áreas de abastecimento. 

Portanto, atualmente, os principais problemas resultantes dos usos dos recursos hídricos estão relacionados à eutrofização, ao aumento da toxicidade das 

águas superficiais e subterrâneas e às alterações no ciclo hidrológico e na disponibilidade de água. Assim os problemas agravam-se do ponto de vista quali e 

quantitativo. 
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O planejamento dos usos múltiplos e do controle dos recursos hídricos desenvolve-se em dois níveis: de implementação e viabilização de políticas públicas e 

de interpretação. No primeiro plano estão situados os objetivos, as opções e a zonação em larga escala das prioridades no uso integrado do solo, 

agricultura, pesca, conservação, recreação e usos domésticos e industriais da água, em uma unidade que é a bacia hidrográfica. 

No segundo, o da interpretação, destaca-se a capacidade de gerenciar conflitos resultantes dos usos múltiplos e a interpretação de informações existentes 

de forma a possibilitar a montagem de cenários de longo prazo incorporando as perspectivas de desenvolvimento sustentável, os impactos dos usos 

múltiplos e a escolha de alternativas adequadas para a conservação e recuperação dos recursos hídricos (Roberts & Roberts, 1984 apud Tundisi, 2009). 

Neste caso e nas ações de gerenciamento, o papel dos pesquisadores e dos gerentes e administradores é essencial e deve ser realizado em conjunto, com a 

finalidade de obter o máximo possível de benefícios dessa associação e dar condições para otimizar os usos múltiplos (FREDERICK, 1993 apud TUNDISI, 

2009). Do ponto de vista de planejamento e gerenciamento, é fundamental considerar a mudança de paradigma de um sistema setorial, local e de resposta 

a crises para um sistema integrado, preditivo e em nível de ecossistema. (Ibidem, grifos do autor) 

Isto deverá produzir uma visão mais abrangente dos problemas e deverá incorporar a dimensão social e econômica nas abordagens de planejamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos. O quadro abaixo, elaborado por Tundisi (2009, p.101) sintetiza os conflitos de interesse na maioria dos usos da água 

enfatizando as regiões brasileiras,  principalmente a Sudeste: abastecimento humano, abastecimento industrial, geração de energia hidroelétrica, esgotos 

domésticos e industriais e recreação. 
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Quadro 1.2 - Principais  problemas e desafios para a gestão dos recursos hídricos no Brasil 

Região Usos Características principais e impactos Principais desafios e problemas 

Região 
Sudeste 

Abastecimento 
público 

 
Hidroeletricidade 

 
Turismo e recreação 

 
Pesca e aquacultura 

 
Navegação 

 
Uso industrial 

 
Pesca 

Escassez relativa (alta concentração de 
população) 

 
Intensa urbanização 

 
Grande número de espécies exóticas 

introduzidas 
 

Eutrofização e toxicidade 
 

Aqüíferos contaminados 
 

Usos excessivo de aquíferos 
 

Recuperação de rios, lagos e represas 
 

Proteção dos mananciais e da biodiversidade 
 

Redução dos custos de tratamento 
 

Solução da eutrofização e toxicidade 
 

Estímulo ao reuso 
 

Controle do turismo em grandes represas 
Recuperação e proteção dos aquíferos 

Todas as 
regiões 

Uso municipal Esgotos não tratados 
Degradação dos mananciais 
Contaminação dos aquíferos 

Disposição de resíduos sólidos nas bacias 
hidrográficas 

Proteção dos mananciais 
Diminuição do desperdício 

Proteção e conservação das bacias hidrográficas 
Tratamento de esgotos 

Treinamento de gerentes 
Disposição adequada de resíduos sólidos 

urbanos 

Fonte: CTHidro (2002) apud TUNDISI, 2009, p.101.  

Fracalanza (2002) aponta que o as formas de apropriação da água pela sociedade geram importantes conflitos. Esta autora caracteriza a apropriação e a 

utilização do recurso hídrico para a produção social do espaço (grandes perdas e ganhos nos valores dos mesmos), onde usos múltiplos podem 

descaracterizar outros, gerando assim conflito para e sobre sua utilização e apropriação. Um importante conflito entre recursos hídricos e sociedade é a 

relação entre a apropriação do recurso água e do espaço territorializado, ou seja, de a apropriação da área de influência do recurso hídrico – a apropriação 

da bacia hidrográfica. 
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O modelo de gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, segundo Alvim (2003) adota princípios de integração dos usos múltiplos dos recursos hídricos 

tendo em vista a ampliação de sua disponibilidade de modo a garantir sua sustentabilidade às gerações futuras. Assim é fundamental explicitar as políticas 

públicas setoriais incidentes na bacia hidrográfica para tornar compreensível os interesses setoriais distintos e quais os caminhos para uma política 

integrada no âmbito da bacia hidrográfica. 

Rua (1998 apud PAGNOCCHESCHI, 2000) define que as políticas públicas constituem a aplicação do conjunto de procedimentos formais e informais que 

expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos. Diferem de políticas governamentais, na medida 

em que o atributo “governamental” não esgota suas possibilidades, já que envolvem diferentes segmentos sociais que interferem nos bens de natureza 

pública. Seu principal atributo é a resolução pacífica de conflitos e seu exercício envolve avanços e retrocessos na busca das soluções possíveis no que se 

refere aos bens e ao espaço público. Sua dinâmica, além de complexa, é diversa no tempo e no espaço, tendo em vista a necessidade de acomodar os 

interesses associados às diferenças e particularidades do território e de seus grupos sociais.” (ALVIM, 2010, p.32) 

As políticas públicas guardam relação estreita com a política compreendida como “relações de poder entre grupos, categorias e classes” (PRETEICELLE, 1990, 

p. 38), que se manifestam nas disputas eleitorais, nos partidos políticos, nos movimentos sociais e nas denominadas organizações da sociedade civil. Pode-

se afirmar que, mesmo a gestão urbana cotidiana e a adoção de determinados conjuntos de técnicas, instrumentos e modos de organização, guardam 

relação com o universo dessas relações de poder.   Mesmo quando o faça de modo distorcido e incompleto, o conjunto dos enunciados e das práticas 

vinculadas às políticas públicas é formulado como resposta as demandas concretas de grupos, categorias e classes sociais. Sendo assim, tanto os conflitos e 

disputas quanto as convergências e coalizões de interesses diferenciados e mesmo conflitantes desses agrupamentos, tendem a se reproduzir no âmbito das 

políticas públicas e da ação estatal-governamental. (ALVIM, CASTRO, ZIONI, 2010) 
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Moraes (1994, apud PAGNOCCHESCHI, op.cit.) define diferentes categorias das políticas públicas: políticas econômicas, sociais e territoriais. A formulação e 

o aperfeiçoamento das políticas públicas, particularmente as territoriais, consistem no resultado de um complexo processo de negociação, na medida em 

que emergem  do confronto democrático das forças presentes na sociedade.   

Nesta pesquisa interessam as políticas territoriais, pois em uma área intensamente urbanizada são estas que se expressam e geram conflitos no território da 

bacia hidrográfica. A implementação de uma política integrada de recursos hídricos pressupõe uma atuação integrada dos setores ligados aos recursos 

hídricos e com os demais setores que atuam no território, em um processo compartilhado - pressuposto básico da gestão integrada da bacia hidrográfica.  

Em uma região altamente urbanizada, como a Bacia do Alto Tietê, algumas políticas setoriais possuem interfaces com a política de recursos hídricos de 

forma diferenciada, uma vez que algumas políticas têm relação direta com os recursos hídricos, pois dependem do recurso água como matéria prima; 

outros se relacionam de maneira indireta, dependendo, na maioria das vezes, da característica da bacia, o que denota ausência de concepção integrada. 

Para explicitar melhor as dimensões dessas interfaces, em Alvim (2003) opta-se por agrupar as políticas setoriais, de acordo com as possibilidades de 

articulação destas com a política de recursos hídricos, considerando que existem três grupos de políticas setoriais que apresentam interfaces diferenciadas 

com vistas à gestão integrada de uma bacia hidrográfica: 
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 Políticas setoriais diretas: são aquelas que necessariamente têm articulação direta e inerente com a política de recursos hídricos, na concepção 

contemporânea do setor, pois dependem do recurso água. Entre elas, o saneamento básico (água, esgoto), o setor energético, a drenagem urbana e a 

agricultura3.  

 Políticas setoriais correlacionadas: são aquelas cuja articulação é evidente, na medida em que se tem o conceito de desenvolvimento sustentável como 

elemento condutor do gerenciamento dos recursos hídricos, no âmbito de uma bacia hidrográfica; porém em geral, são tratadas como políticas isoladas. Nesse 

grupo estão: meio ambiente, resíduos sólidos, educação e saúde4.  

 Políticas setoriais indiretas: são aquelas vinculadas ao ambiente construído, particularmente ao meio urbano, mas que demandam recursos hídricos e 

interferem neles, devendo ser geridos em consonância com a gestão de recursos hídricos, de modo a compor uma gestão integrada da bacia. Nessa categoria 

estão os setores-chave das políticas de ordenamento territorial urbano: uso e ocupação do solo (legislações e instrumentos); habitação; indústrias, grandes 

equipamentos, circulação e sistema de transportes. 

Nesta pesquisa, o foco central são as interfaces entre as políticas ambientais – particularmente as de mananciais (hídricas)  e as urbanas. Portanto, entender 

o processo de produção do espaço urbano e a transformação do ambiente natural – e consequentemente da paisagem - é parte essencial da compreensão 

dos conflitos que se processam no âmbito de uma bacia hidrográfica, principalmente em áreas de proteção dos mananciais.  

                                                           

3 Há que se ressaltar a dúvida em classificar o setor agrícola como um setor diretamente relacionado ao recurso hídrico. Inicialmente, ele foi identificado como um setor indireto, parte da política territorial (comum 
no planejamento territorial/regional). Entretanto, por recomendação da banca examinadora desta Tese, este setor passou a ser considerado  parte do grupo “direto”,  uma vez que o setor é considerado um dos 
maiores usuários de  recursos hídricos do País. Ressalta-se que na Bacia Metropolitana de São Paulo isso não ocorre (à exceção da sub-bacia Alto Tietê) em função de suas características físicas e socioeconômicas.   

4 Embora as políticas de educação e saúde sejam de natureza social, consideram-se elas essenciais para a gestão integrada dos recursos hídricos.  
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1.3. Políticas ambientais e urbanas no Brasil e a questão dos mananciais na Região Metropolitana de São Paulo 

Os princípios das políticas urbanas e ambientais, estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, associados à descentralização político-administrativa e à 

redemocratização da sociedade, buscam equacionar os deflagrados problemas urbanos e ambientais - a degradação dos recursos hídricos e o acesso à 

moradia, entre outros. Embora a legislação brasileira seja considerada, de modo geral, bastante avançada no que diz respeito à definição de um conjunto de 

políticas relacionadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento urbano, o principal desafio diz respeito de como implementar um caminho que busque a 

permanente integração entre elas, de tal modo, que seja possível equacionar conflitos que ocorrem em áreas intensamente urbanizadas.   

No entanto, tais políticas obedecem a lógicas diferentes e muitas vezes conflitantes, pois enquanto as políticas de meio ambiente e dos recursos hídricos 

estão sujeitas, predominantemente, aos critérios ambientais de recorte do território, as políticas urbanas e regionais orientam-se pelos critérios político-

administrativos. Tais padrões tendem a se contrapor, uma vez que essas políticas estão em instâncias distintas de governo e, muitas vezes encontram-se em 

campos de conflitos interinstitucionais, e ao mesmo tempo, o cumprimento dos dispositivos constitucionais, depende de uma ação conjunta, negociada e  

harmônica entre os poderes públicos federal, estadual e municipal.  

Importante ressaltar que de um lado, as políticas urbanas e regionais são de responsabilidade de entes da federação – Município e Estado, respectivamente. 

Conforme a Constituição Federal de 1998 cabe ao município a responsabilidade da política urbana, principalmente com relação ao desenvolvimento e à 

organização territorial, a ser definida por meio do Plano Diretor de Município (que regulamenta os artigos 182 e 183) e, ao Estado , a organização regional e 

as políticas de caráter intermunicipal (artigo 25). Por outro lado, as políticas ambientais (artigo 225) e as hídricas (artigo 21) são políticas concorrentes, ou 

seja, são competências comuns dos três níveis de governo; desse modo devem, quando a área em questão corresponder a dois ou mais municípios do 

mesmo Estado, sujeitar-se ao Estado e, no caso de corresponder a municípios que estão em Estados diferentes, ou se a área se estender a outro país, 

sujeitar-se à União. 
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Desse modo, sempre que houver uma atuação que extrapole os limites político-administrativos, há que considerar o nível de governo hierarquicamente 

superior. Por exemplo, a gestão das bacias hidrográficas cujos limites extrapolam municípios; ou mesmo um território estadual; mesmo sendo 

administrativamente responsabilidade do Estado ou da União, a sua gestão deve considerar a negociação entre os níveis de governo, uma vez que “no 

federalismo a cooperação entre o poder nacional e os poderes estaduais e locais resulta sempre de um processo de negociação, já que estatuariamente os 

entes são independentes”. (MARTINS, op. cit., p. 32)  

Outro aspecto fundamental é a discussão em torno do interesse difuso e coletivo. Martins (Ibid., p. 34) aponta mudanças importantes no que se refere ao 

Direito Contemporâneo, estabelecido entre as décadas de 1970 e 1980, em que o “meio ambiente passa a ser entendido como direito social assim como o 

patrimônio cultural e os direitos do consumidor – categorias tão distintas entre si, mas associadas aos chamados interesses difusos”.  Para essa autora, o 

interesse difuso se diferencia do interesse coletivo na medida em que não é possível determinar quem são os sujeitos passivos no primeiro, enquanto, no 

segundo os sujeitos são passíveis de identificação. Portanto, as políticas ambientais (incorporando os recursos hídricos) estão voltadas para interesses 

difusos, enquanto as políticas territoriais  ̶ urbanas e regionais  ̶ relacionadas ao ambiente construído, estão mais voltadas aos interesses coletivos.   

Ainda segundo essa autora (Ibid., p. 35), o discurso jurídico, ao considerar o Meio Ambiente como Patrimônio Público, um bem que pertence a toda a 

população, “toca eminentemente num tema social: a propriedade” Assim, as ações jurídicas que envolvem as questões ambientais colocam em confronto as 

ações do proprietário sobre um bem cujos interesses são da coletividade .  

No campo da política urbana, a descentralização político-administrativa propiciada pela Constituição Federal de 1988, ampliou a competência dos 

municípios, dando-lhes maior autonomia política, fiscal e financeira, reconhecendo a posição estratégica das cidades, principalmente no que se refere ao 

meio urbano. A descentralização definiu, no âmbito dos municípios, uma série de novos desafios, entre eles a responsabilidade da formulação e 

implementação da política urbana.  
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Ao definir os pressupostos de formulação e implementação da política urbana, a Constituição de 1988 teve como base o fortalecimento do nível local por 

meio da promoção da descentralização municipal. Ao mesmo tempo, a carta constitucional amplia a competência dos municípios, a instância de poder 

político que é a principal responsável pela formulação e implementação das políticas urbanas, dando-lhes maior autonomia política, fiscal e financeira, 

ampliando seu campo de ação e sinalizando um processo de descentralização político-administrativa. 

Ou seja, a Carta Magna reforçou o movimento municipalista que já havia no Brasil, ampliando a autonomia política, administrativa e financeira do 

Município, ao defini-lo como um dos entes federativos, conjuntamente com o Estado e a União, que devem reger-se por uma Lei Orgânica própria.  O Artigo 

30 da Constituição definiu competências e responsabilidades do município, expressando o que Carvalho (2000, p. 96) chamou de municipalização das 

políticas sociais, caracterizando um processo de descentralização governamental. 

Em seus artigos 182 e 183 define as diretrizes básicas para a política urbana brasileira. No primeiro, determina a obrigatoriedade de instituição de planos 

diretores para os municípios com mais de 20.000 habitantes, estabelecendo que a função social da propriedade urbana seja definida por meio de plano 

diretor. O Artigo 182 da Constituição Federal dispõe que: “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”. 

Vale dizer que é o Poder Municipal que deve levar avante a política de desenvolvimento de seu município. E nessa política deve estar previsto o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade; também, deve ser garantido o bem-estar da comunidade local. Mas, como conseguir que as funções sociais 

da cidade sejam cumpridas? E como garantir o bem-estar da população local? 

Procurando responder a essas questões é fundamental analisar os parágrafos 1º ao 4º desse Artigo 182. Diz o “§1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara 

Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. 

Depreende-se, do que dispõe esse parágrafo, que o Plano Diretor é um instrumento importante para a política urbana do município. Também, esse Plano 

Diretor deve ser aprovado pela Câmara Municipal. E ainda, que toda a política de desenvolvimento e de expansão urbana é estabelecida pelo Plano Diretor. 
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Em relação à defesa da função social da cidade e da propriedade urbana, definida no §2º, afirma-se que: “A propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Em outras palavras, é o Plano Diretor do Município que diz 

se a propriedade urbana cumpre sua função social, na medida em que esteja de acordo com as delimitações de usos e ocupação do solo propostas pelo 

Plano Diretor. Também, o Artigo 182, em seu §3º, deixa claro que as “desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em 

dinheiro”. Além disso, o poder municipal pode exigir que o proprietário cumpra o que está expresso no Plano Diretor, que se aplique à sua propriedade. 

A defesa da função social da cidade e da propriedade urbana preconiza-se mediante a publicação de instrumentos legais que priorizem o direito à cidade – à 

habitação e aos serviços urbanos – e simultaneamente possam minimizar interesses especulativos em relação à renda do solo urbano.  A esse pressuposto 

atende o §4º do Artigo 182, ao dispor que: “É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 

termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 

sucessivamente, de: “I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - 

desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez 

anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais”. Os  principais instrumentos penais, para o não 

cumprimento da função social da propriedade: parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com títulos da dívida 

pública resgatáveis em até dez anos. 

Já pelo Artigo 183, observa-se que, para garantir o bem-estar da população do município, determina a Constituição Federal que: “Aquele que possuir como 

sua área urbana de até duzentos e cinquenta 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”. Esse é o instituto jurídico denominado Usucapião 

Urbano. Os parágrafos a seguir transcritos estabelecem as condições para se obter o reconhecimento do direito de posse de imóvel mediante Usucapião 
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Urbano: “§ 1º – O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil § 2º - 

Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. § 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.   

Canepa (2007) informa que para ocorra a realização de planejamento urbano, garantindo o bem-estar de seus habitantes, o poder público deve 

proporcionar moradia, condições adequadas de trabalho, recreação e transporte. Ela continua (op. cit., p.113): “Tais funções são alvo de tratamento 

constitucional e legal, permeando-se a sua disciplina em diversos institutos de nosso ordenamento. A primeira delas – habitar – é, desde tempos 

imemoriais, uma necessidade intrínseca do ser humano, pois o direito à habitação é inerente à vida [...]”. A Constituição Federal, em seu art 23, inciso IX, 

atribui à União, Estados e Municípios a competência comum para “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais [...]”.    

Alvim e Castro (2009) afirmam que, o fato da Constituição Federal definir o plano diretor como o principal instrumento da política urbana municipal, atribui 

a esse instrumento a responsabilidade de corrigir distorções relacionadas à precária urbanização e reorientar o rumo das cidades brasileiras, em todo o 

território municipal, incluindo áreas rurais.  

Em síntese, a Constituição Federal reforçou os caminhos distintos das políticas ambientais e urbanas, obedecendo a lógicas diferentes e muitas vezes 

conflitantes, pois enquanto as ambientais estão sujeitas, predominantemente, aos critérios físico-territoriais, as urbanas orientam-se pelos critérios político-

administrativos. Desse modo sempre que houver uma atuação que extrapole os limites político-administrativos, há que considerar o nível de governo 

hierarquicamente superior.  

A Política Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo - Lei n° 7.663/1991- e a Lei Estadual de Proteção dos Mananciais - Lei n° 9.866/1997- legislações que 

incidem sobre os recursos hídricos do Estado de São Paulo e sobre as áreas que protegem os mananciais estaduais de abastecimento de água, incorporam a 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento, gestão e intervenção. Entretanto, os territórios em que atuam são também orientados por outras 
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legislações e políticas setoriais definidas nos distintos níveis de governo em que o Brasil se organiza (ALVIM, 2003; 2007).  Em se tratando de gestão de bacia 

hidrográfica, cujo limite extrapola municípios, esta depende administrativamente do Estado ou da União, sendo importante considerar o interesse de 

negociação entre os distintos níveis de governo, ou mesmo entre setores que atuam no âmbito desses governos. Para Martins (2006), esta é uma pauta que 

exige negociação, já que estatutariamente os entes federatovos são independentes. 

Na Bacia do Alto Tietê, região que quase coincide com a RMSP a instituição do fórum de gestão da água, o Comitê do Alto Tietê, em meados da década de 

1990, e de suas instâncias descentralizadas - os cinco subcomitês de bacia (Cotia-Guarapiranga; Billings-Tamanduateí; Tietê-Cabeceiras; Juqueri-Cantareira e 

Pinheiros-Pirapora) – possibilitou, segundo Alvim (2003) aproximar a atuação dos principais organismos setoriais do Estado à dos municípios que estão em 

área de proteção dos mananciais na busca de uma solução conjunta para os seus principais problemas. Principalmente a partir de 1997, com a aprovação da 

Lei nº 9.866/1997 diretrizes e normas para as áreas de proteção dos mananciais de todo o Estado foram definidas, associadas à exigência de instituir leis 

específicas para cada bacia hidrográfica, a partir de características locais.   

Ao mesmo tempo, buscando atender as exigências da Lei Federal nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, os municípios buscaram instituir um processo de 

planejamento urbano, formulando novos planos diretores que buscam orientar o desenvolvimento e instituir princípios de justiça social e de direito à 

cidade. Em alguns casos, um conjunto de planos locais associados a intervenções localizadas e à incorporação de novos instrumentos urbanísticos buscam 

formas inovadoras de equacionar os conflitos entre a ocupação urbana e a necessidade de preservação ambiental do território.  

A Lei n° 9.866/1997 - de proteção e recuperação dos mananciais - deflagrou o processo de implementação das leis especificas nas principais sub-bacias que 

abrigam os mananciais ao sul e a sudeste da RMSP (Guarapiranga e Billings). Mais recentemente, a legislação específica da sub-bacia da Cantareira também 

vem sendo objeto de  discussão.  
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A sub-bacia Guarapiranga, ou Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais Guarapiranga – APRM-G, foi pioneira com a aprovação  da Lei Estadual  nº 

12.233 /2006; regulamentada pelo  Decreto nº. 51.686 de 2007, seguida pela sub-bacia Billings, ou APRM-B, que, cuja Lei Estadual nº 13.579 foi aprovada 

em 2009 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 55.342/ 2010.   Tais  legislações procuram, de maneiras distintas, equacionar os problemas relativos à 

degradação dos mananciais e às ocupações irregulares.  

Um dos principais avanços na concepção do novo modelo legal previsto para as áreas de mananciais é a incorporação do modelo de gestão dos recursos 

hídricos sendo o Comitê de Bacia o responsável pela gestão das áreas de mananciais com a participação tripartite   (com representação do Estado, 

Municípios e Sociedade Civil) e gestão descentralizada aliado às  possibilidades de integração de políticas regionais, setoriais e municipais. As duas 

legislações definem áreas de intervenção conforme as características de uso e ocupação do solo das sub-bacias, buscando orientar os planos diretores 

municipais que devem ser compatíveis com os parâmetros urbanísticos por elas definidos.   

Em ambas as legislações preveem-se formas de licenciamento do uso e ocupação do solo e de regularização em casos que estejam em desconformidade 

com os parâmetros urbanísticos e normas estabelecidas pelas respectivas leis, ou mesmo pelas legislações municipais, desde que sejam implementadas 

medidas de compensação de natureza urbanística, sanitária ou ambiental.  

De forma diferenciada, estas legislações procuram apontar possibilidades de projetos de intervenção em áreas precárias, considerando estas uma 

importante realidade a ser equacionada e, ao mesmo tempo, orientar os planos diretores municipais a redefinirem seus instrumentos em consonância com 

as diretrizes ambientais.  

A implementação dessas legislações representa hoje um avanço inegável para a realidade das áreas de mananciais não só por incorporar a dimensão urbana 

nas políticas ambientais, mas também por estabelecerem referenciais para a redefinição das políticas locais e setoriais.  Estas, por sua vez, devem 

considerar propostas para a regulação dos usos, ocupações e parcelamentos do solo urbano, levando em conta as necessidades de preservação e proteção 
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do ambiente natural, particularmente dos recursos hídricos dessas bacias hidrográficas, e ao mesmo tempo, possibilitarem a implementação de projetos 

que recuperem as áreas degradadas.   

O contexto apresentado, para além de atestarem o quadro complexo verificado em parte significativa das áreas urbanas no país, sinalizam a urgência de 

novas proposições estruturados por paradigmas inovadores de planejamento  e gestão de cidades, especialmente aqueles que fazem referência ao Direito à 

Cidade, os quais  deverão integrar as políticas públicas voltadas às demandas por padrões sustentáveis de vida em cidades. 
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CAPÍTULO 2. SUB-BACIAS GUARAPIRANGA E BILLINGS NO CONTEXTO METROPOLITANO: 

CARACTERÍSTICAS E CONFLITOS 
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2. SUB-BACIAS GUARAPIRANGA E BILLINGS NO CONTEXTO METROPOLITANO: CARACTERÍSTICAS E CONFLITOS 

A ocupação do espaço urbano da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e o consequente espraiamento da mancha urbana são os principais impulsores 

da degradação dos mananciais de água. Nesta metrópole, os loteamentos periféricos assumem proporções caóticas, comprometendo atualmente a 

sustentabilidade das áreas ambientalmente frágeis, seja pela intensa depredação das matas, da fauna e dos solos, seja pela degradação das águas 

destinadas ao abastecimento público. 

Na RMSP, os conflitos decorrentes da intensa ocupação urbana, principalmente por meio de habitações pobres e desprovidas de infraestrutura básica, 

incidem de forma bastante perversa sobre o meio ambiente, em áreas que “legalmente encontram-se protegidas” desde os anos de 1970. O intenso 

crescimento urbano e sem controle provoca diversos efeitos sobre o território e a sociedade, colocando em risco o futuro “sustentável” de determinadas 

regiões. Entre esses efeitos encontra-se, principalmente, a degradação do meio ambiente e a consequente redução da qualidade de vida das populações. 

Aos efeitos intensos do processo de urbanização se impõem vários desafios à sustentabilidade e à gestão ambiental do território, sobretudo quando alguns 

recursos naturais começam a acabar, como, por exemplo, no caso dos recursos hídricos (GRISOTTO e PHILIPPI JR., 2004). 

Como já destacado, a entrada em vigor da legislação voltada à proteção dos mananciais, em meados da década de 1970, foi uma tentativa ineficaz de se 

conter o avanço da ocupação que, inclusive, agravou a poluição dos mananciais, uma vez que impossibilitava a implantação de infraestrutura de 

saneamento.  Dada a enorme complexidade da metrópole que abriga essa bacia, a RMSP ─ sua dinâmica socioeconômica e seu enorme contingente 

populacional (19.683.975 habitantes em 2010) ─ são de significativa relevância os conflitos históricos e atuais entre a ocupação do território e o ambiente, 

em especial os relacionados às águas dessa bacia.  

Este capitulo busca apresentar o processo de ocupação urbana nas áreas de mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, com ênfase nas ultimas 03 

décadas.  Apresenta uma síntese do processo históricos e por meio da análise dos dados dos Censos Demográficos do IBGE dos últimos 03 Censos 
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Demográficos do IBGE, espacializados em mapas temáticos, busca-se indicar a distribuição socioespacial da população urbana e sua correlação com a 

infraestrutura de saneamento ambiental e outros serviços públicos importantes.  

2.1. “Bacia Metropolitana de São Paulo”: caracterização e aspectos históricos de ocupação e degradação das águas 

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, ou UGRHI - Alto Tietê (Figura 2.1), corresponde à área drenada pelo rio Tietê 1, desde sua nascente, no município de 

Salesópolis, até a montante da Barragem de Rasgão, em Santana do Parnaíba. A extensão territorial dessa bacia abrange uma área de 5.985 km², 

envolvendo 34 municípios, todos inclusos na RMSP (CBH-AT / FUSP, 2001); daí a denominação “Bacia Metropolitana de São Paulo” (ALVIM, op. cit.).  No 

âmbito da política estadual de recursos hídricos, a bacia hidrográfica metropolitana corresponde à UGRHI Alto Tietê ─ ou UGRHI 06 ─ e incorpora 90 % da 

Região Metropolitana de São Paulo ─ RMSP, tendo o Comitê da Bacia do Alto Tietê ─ CBH ─ Alto Tietê como o organismo gestor dos recursos hídricos, 

conforme definiu a Lei Estadual nº 7.633/91. 

                                                           

1
  O rio Tietê, cruza o Estado de São Paulo de leste a oeste, dividindo-o ao meio. Sua nascente localiza-se na cidade de Salesópolis, na RMSP, a 840 metros de altitude e cerca de 22 quilômetros do Oceano Atlântico. 

Entretanto, a barreira física representada pela Serra do Mar impede-o de seguir um caminho mais curto em direção ao mar e o induz a percorrer cerca de 1.100 quilômetros rumo ao interior do Estado até desaguar 
no Rio Paraná. A Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, a maior do Estado de São Paulo, possui uma área drenada de 71.381km², incidindo sobre um espaço territorial de 282 municípios (SMA, 2002). Devido à sua extensão, 
a bacia é dividida em três bacias menores, com características geomorfológicas próprias e uma variação de 200 metros de altitude entre os trechos que a compõem: Alto Tietê: que compreende as terras drenadas 
pelo trecho do rio desde sua nascente, no município de Salesópolis, até o município de Santana do Paranaíba, onde se localiza a RMSP; Médio Tietê: entre Santana do Paranaíba e Barra Bonita, a cerca de 200 km da 
capital, compreendendo parte de duas importantes regiões industriais do Estado - Campinas e Sorocaba; Baixo Tietê: de Barra Bonita à sua foz, no Rio Paraná, onde se desenvolve grande extensão da Hidrovia Tietê–
Paraná e onde se localizam diversos municípios agroindustriais. No Alto Tietê, os principais rios que formam a bacia, além do rio Tietê, são seus afluentes ─ Pinheiros, Tamanduateí, Cotia e Juqueri, além dos rios 
Embu-Mirim e Embu-Guaçu ─ que deságuam na represa de Guarapiranga, e outros rios e córregos menores. (ALVIM, 2003) 
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Figura 2.1 - Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Sub-Bacias 

 

Fonte: Figura organizada por ALVIM (2010). Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2009. 

AB’ Saber (1994) enfatiza que a expansão da área urbana das cidades em direção à periferia acentua-se a diariamente, em detrimento das áreas rurais, por 

meio de três processos simultâneos: em “mancha de óleo por ampliação do corpo urbano”; por “verticalização” das edificações tipo arranha-céus a partir de 

suas áreas centrais ou sub centrais” e, “através de uma espécie de “saltação“ de loteamentos nas mais diversas regiões”. Este último fenômeno, 

considerado pelo autor o mais perverso, dá-se em geral pela partilha de fazendas e glebas cujos atores são os especuladores imobiliários, agentes de 

transformação do espaço urbano: “loteadores, empreendedores imobiliários ou industriais” (Ibid., p. 282). Indo além, coloca que “o processo de 
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loteamentos por “saltação” em “regiões peri-urbanas seja para fins industriais ou residenciais torna-se catastrófico devido à ilimitada extensão espacial 

desse modelo” (loc. cit.). 

Sob o ponto de vista geomorfológico, a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê situa-se no reverso da Serra do Mar, em unidade morfológica de relevo constituído 

principalmente por morros médios e altos, com topos convexos e altimetrias entre 700m e 1.000m, salvo alguns sítios mais elevados (ROSS & MOROZ, 

1997). Entre as elevações maiores, destacam-se as serras do Itapety e da Cantareira, recobertas com significativos remanescentes florestais, ambas sob 

proteção legal.  

O mesmo autor, Aziz Ab’ Saber, em entrevista para a revista Veja São Paulo (1995, apud ALVIM, 2003.), diz que essa Bacia tem basicamente três níveis 

topográficos: as planícies das várzeas dos três maiores rios (Tietê, Pinheiros e Tamanduateí), a 720 metros acima do nível do mar; os espigões, que 

funcionam como divisores de águas (por exemplo, o espigão da Avenida Paulista, que separa as águas do Tietê das do rio Pinheiros, e vai do ponto de 

encontro desses rios até a Serra do Mar) e níveis intermediários, de tabuleiros próximos às várzeas e de colinas pregadas aos espigões.   

São Paulo é a principal cidade da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, RMSP,  atualmente com 11.244. 369 habitantes (IBGE, 2010)2.  Para Ab’Saber (2007), esta 

bacia apresenta um favorecimento geográfico para a formação das grandes várzeas, com a drenagem dos principais rios sendo do tipo labiríntica, com 

formas de meandros lentos, lagos de meandros e ligeiras anastomoses nos canais fluviais. A posição geográfica de São Paulo é muito próxima das bordas do 

Planalto Atlântico, da Serra do Mar, e da drenagem principal do rio Tietê.  Este rio corre para o interior do continente, “comportando-se como um dos 

reversos mais suaves e melhor individualizados do Sudeste do Brasil, fator que ordenou os caminhos dos rios como os principais acessos para a 

comunicação interior do Estado de São Paulo”. (TRIPOLONI, 2008)  

                                                           

2 A Região Metropolitana de São Paulo abriga 39 municípios e possuía 19.672.582 habitantes em 2010 (Censo Demográfico do IBGE).   
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As áreas de várzeas dos rios Tamanduateí, Pinheiros e Tietê compreendem importante formação característica do relevo paulistano (fig.2.2), sendo que 

alguns dos principais afluentes destes rios possuíam vales de extensas e largas planícies de inundação, com grandes meandros lentos e divagantes, que 

compunham redes de drenagem típicas de planícies, altamente submersíveis a uma cota média de 720 metros de altitude (ibid.).  

As várzeas dos rios da cidade  foram consideradas por muito tempo limites ao crescimento urbano, por se tratarem de locais impróprios à urbanização.  Por 

três longos séculos, do período inicial de sua colonização, em meados do século XIX, a ocupação do território da cidade de São Paulo não conflitava com as 

características naturais de seu sítio. As várzeas dos rios, típicos de planície, encontravam-se preservadas.  

Figura 2.2 – Trecho da Várzea do rio Tietê – Mapa Sara Brasil 1930 

 

Fonte: PMSP, Secretaria da Cultura, DPH, Disponível em meio digital na biblioteca do DPH montagem Costa, Isabel Fleury, 2006. 

Kahtouni (2003) enfatiza que desde os primórdios, os rios conferiram vantagens à São Paulo, pois além serem usados como barreira de proteção dos 

jesuítas contra os índios canibais, eram utilizados para navegação, sendo que pelo rio Tamanduateí os colonizadores facilmente atingiam o Porto Geral e o 

Colégio dos Jesuítas, local onde foi implantado a vila de São Paulo, e mais tarde, nos idos de 1600 dirigiam-se  ao rio Tietê, navegando para o interior do 

estado de forma a atingir a região oeste do Brasil.  

Nessa ocasião, as áreas de inundação na várzea do rio Tamanduateí era a essência da paisagem de São Paulo, formada por grandes e pequenos vales, 

várzeas e colinas ainda não transformados. Naquela época o rio, que serpenteava a cidade,  era utilizado pela população de diversos modos, segundo 
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Kathouni (2003): lavava-se roupa, era palco das cantorias e “brigas de lavadeiras”, banhos, pesca,  bebia-se água ...  Essa paisagem  conservou-se assim por 

longo tempo, mesmo sendo o ponto de contato com as rotas de interiorização. Somente a partir do século XIX que os rios de referência passaram a ser 

incômodos ao desenvolvimento da cidade.  

A  rica rede hidrográfica desta Bacia sofreu a sua primeira alteração a partir do final do século XIX, quando foi implantado o sistema ferroviário,  entre 1867 

e 1877, com o intuito de viabilizar no Brasil o modelo agroexportador instalado com a cafeicultura. O  traçado ferroviário seguiu o caminho das águas (fig. 

2.3), propiciando também a primeira fase da industrialização paulista, que associou terreno plano, água e transporte (LANGENBUCH, 1971).  
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Figura 2.3 - Planta da Cidade de São Paulo em 1897 

 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal. Disponivel em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/arquivo_historico/. Acesso em 10 nov 2011. 

As décadas finais do século XIX são marcadas pela continuidade da urbanização acelerada de São Paulo e pelo inicio da poluição dos rios e córregos. Com o 

crescimento da população, a quantidade de dejetos atirados nos rios crescia em ritmo veloz ocasionando um ambiente propício para a proliferação de 

inúmeras doenças.  Em 1873 foram colocados os primeiros paralelepípedos marcando o processo de impermeabilização do solo. Entre os anos de 1872 e 

1875 foi executado a canalização do primeiro trecho do rio Tamanduateí, e em 1894 coloca-se em curso o projeto Carlos Bresser que visava a sua retificação 

total, possibilitando a implantação da indústria que passou a atrair moradias, conformando o processo de expansão periférica que viria a seguir.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/arquivo_historico/
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No início do século, projetos de modernização e renovação do centro histórico importam o ideal das cidades européias. A implantação do sistema de bonde 

elétrico e de energia – infraestruturas controladas por capital estrangeiro por meio da Companhia Light & Power, acompanham o centro e a formação dos 

bairros de elite. Em 1907, constrói-se a represa de Guarapiranga com a finalidade de regularizar a vazão do Rio Pinheiros, a montante da Usina de Santana 

de Parnaíba. 

No vetor sudoeste, do centro em direção ao rio Pinheiros, ocorre a canalização dos córregos menores e o saneamento de suas várzeas, condições 

fundamentais para a crescente elite de cafeicultores e promissores industriais ocuparem os bairros nobres em processo de formação. Nos vetores norte e 

sudeste, intensifica-se a ocupação de bairros operários e industrias, junto às  várzeas dos rios Tietê e Tamanduateí, por onde passam as vias férreas.  

Em meados dos anos 1920, a Companhia de Melhoramento do rio Tietê solicita ao Engenheiro Saturnino de Brito o “Programa de melhoramentos para o rio 

Tietê em São Paulo” (1925) - Leis no. 3.065, de 1927, e no 3.295, de 1929. O projeto inovador, não implementado totalmente, previa além da retificação do 

rio, ações contra as enchentes, melhoria da qualidade das águas por meio do afastamento dos esgotos à jusante da cidade e potencial aproveitamento 

múltiplo, para abastecimento publico, transporte e lazer (fig. 2.4).  
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Figura 2.4 - Projeto de Melhoramentos entre Osasco e Penha - Saturnino de Brito – 1925 

 

Fonte: PMSP, Relatório realizado pela Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê. São Paulo, 1950. 

O modelo de exploração dos recursos hídricos já naquela ocasião privilegiava o uso industrial e energético em detrimento ao uso para abastecimento 

público, fato que fica evidente com a construção em 1927 da barragem da Billings, pela Light, que exporta as águas do rio Pinheiros em ”conduto forçado 

para a vertente oceânica em direção a Cubatão, aproveitando o desnível favorável ao aproveitamento energético serra abaixo”  (SILVA, 2002). 

Em 1930, o município de São Paulo em 1930 atinge 1 milhão de habitantes ocupando uma área de 13 km². A modernização da cidade, correspondendo ao 

adensamento e a verticalização da área central,  e à expansão da ocupação urbana em direção às áreas periféricas, era inevitável. Germina aí a forte ideia de 

valorização do sistema viário em detrimento dos cursos d’  água, ideia que perdura durante as próximas décadas. 

O Plano de Avenidas, idealizado em 1930, pelo  engenheiro Prestes Maia e implementado na sua gestão como prefeito, possibilita  à cidade  expandir-se de 

modo “ilimitado” por um sistema de vias arteriais radioconcentricas, privilegiando o transportes sob pneus.   
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A retificação do rio Tietê idealizada nos anos de 1920 foi colocada em prática em 1938, solucionando o problema das enchentes temporariamente, uma vez 

que sua calha foi projetada para conter as águas das várzeas e as do escoamento das partes mais altas, que ainda eram permeáveis. A longo do tempo, com 

a ocupação das áreas de várzeas pelo sistema viário principal, e a impermeabilização do solo, a essa obra tornou-se insuficiente. 

Fluxos migratórios advindos de diversas regiões do país em busca de melhores oportunidades acentuam a ocupação desordenada do território em direção 

às áreas mais frágeis e desassistidas. No início dos anos de 1950, a população da metrópole atinge 2,500 mil habitantes com uma área urbanizada de 420 

km².  

A concentração industrial lança grandes volumes de esgotos in natura nos leitos dos rios, acentuando os problemas de poluição hídrica, situação agravada, 

em 1955, quando ocorreu a interligação da rede de esgotos aos rios em São Paulo.  A retificação do rio Pinheiros, revertido  para abastecer a represa 

Billings, com vistas à produção de energia elétrica, favoreceu também a formação dos bairros de elite, uma vez que as áreas de várzeas liberadas foram 

loteadas pela Companhia City.  

O “milagre econômico” (1967/1973) favoreceu o crescimento econômico da região,  consolidando-a como a mais dinâmica do país e mais populosa. A crise 

em relação ao abastecimento de água culminou na implantação do Sistema Cantareira, importando água da bacia do rio Piracicaba, região  de Campinas. 

Paralelamente, a consequente remoção da cobertura vegetal e as obras de terraplenagem advindas da intensa urbanização acentuaram a obstrução 

constante dos canais dos rios.  

Num contexto de crescente migração, intensificam-se os problemas em relação à moradia da população de baixa renda. A expansão periférica ultrapassa  os 

limites da bacia sedimentar (Fig. 2.5) e assentamentos precários estabelecem-se sobre solos de maior declividade e altamente vulneráveis à erosão.  
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Figura 2.5 - Mancha Urbana da RMSP em 1980 

 

Fonte: Fonte: Emplasa; Elaboração - PMSP; SMDU/DIPRO. 

Em 1976, a instituição da legislação estadual de proteção dos mananciais   restringiu a ocupação urbana em aproximadamente 53% do território 

metropolitano. Entretanto, com a desvalorização dessas áreas propiciadas em parte pela própria pela legislação, intensificou-se a expansão urbana ilegal. 

Na década de 1980, a metrópole de SP abrigava cerca de 12,500 milhões de habitantes, sendo a mancha urbana contínua de aproximadamente 900 km² de 

extensão.   

Apesar da redução do ritmo de crescimento populacional da metrópole nas duas últimas décadas do século XX (1,8% e 1,43% ao ano em 1980 - 1991 e 1991 

- 2000 respectivamente), os fluxos internos ocorridos em seu território indicavam o esvaziamento do centro – moderno e equipado – e reforçavam a 

ocupação da periferia – precária e frágil.  
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Alguns efeitos perversos são observados: devastação de áreas verdes contribuindo para o assoreamento dos rios e córregos e alteração das temperaturas - 

“ilhas de calor” nas áreas mais urbanizadas e concentração de poluentes atmosféricos; intensificação da poluição hídrica através dos despejos de efluentes 

domésticos sem tratamento e resíduos sólidos nos córregos, rios e represas; a ocorrência de enchentes em pontos de estrangulamento dos rios; o 

comprometimento da flora e fauna nas reservas ambientais e no entorno das represas, etc. 

No fim do século XX, com aproximadamente 18 milhões de habitantes, embora moderna e equipada em seu centro, as águas de suas sub-bacias encontram-

se degradadas. Os rios e represas passaram de referência à condição de barreira, depósito de dejetos, representando muitas vezes um incômodo à 

sociedade. Enfim, a cidade deu as costas para suas águas e esta situação permanece até  hoje (Fig. 2.6), como será apresentado nos dados a seguir. 
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Figura 2.6 - Alagamento do rio Tietê na via Marginal Tietê (jan 2011) 

 

Fonte: P.Toledo Piza/G1.1 

                                                           

1 Disponível em http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/01/vitimas-de-enchente-em-sp-irao-
receber-r-1-mil-diz-alckmin.html. [Acesso em 04 fevereiro 2011]. 

Figura 2.7 - Vista da ocupação urbana da sub-bacia Billings no distrito do Grajaú 

 

Fonte : SEHAB, 2009 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/01/vitimas-de-enchente-em-sp-irao-receber-r-1-mil-diz-alckmin.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/01/vitimas-de-enchente-em-sp-irao-receber-r-1-mil-diz-alckmin.html
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Figura 2.8 - RMSP – Mancha Urbana em 2002  

 

Fonte: EMPLASA, 2004.  

2.2 Caracterização atual: os conflitos em áreas de mananciais  

Para esta etapa da pesquisa optou-se pela utilização de dados secundários, advindos de bancos de dados de instituições públicas, particularmente IBGE - 

Censos Demográficos  e Fundação e Prefeituras Municipais Seade  (1980, 1991, 2000 e 2010).   A caracterização das sub-bacias  Guarapiranga e Billings foi 

feita em sua interface com a RMSP, como parte da Bacia do Alto Tietê; quando possível foi destacado  os conflitos dos  municípios e distritos censitários que  
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compõem as sub-bacias. Apesar de importante para a pesquisa, esta etapa é considerada complexa e o portanto,  o seu aprofundamento foi limitado.  

Optou-se por elaborar  a partir dos dados estatísticos que foram georreferenciados em softwares – Mapinfo e Archgis, permitindo visualizar melhor a 

relação entre os dados e sua localização. Os mapas foram realizados em etapas distintas – dados dos Censos de 1991 e 2000 foram elaborados na parte 1 da 

pesquisa; dados de 2010 foram elaborados nesta etapa no âmbito do Laboratório de Geotecnologias Mackenzie. Como a equipe de pesquisa se alterou, não 

foi possível manter o mesmo formato. Pretende-se em breve padronizar as imagens.  

Embora o recorte hídrico seja peça fundamental desta pesquisa, a análise dos dados recentes das duas sub- bacias, definidas como objeto de estudo, seguiu 

o padrão convencional dos dados disponíveis, levando em consideração os limites político-administrativos dos municípios, distritos e setores censitários, 

uma vez que estes são compatíveis com a estrutura de gestão municipal e das então administrações regionais do município de São Paulo.     

Para a correspondência das bacias, sub-bacias e distritos censitários foram utilizados como referência importantes referências como os documentos oficiais 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH- AT), particularmente o “Relatório Zero” e o Plano de Bacia do Alto Tietê, desenvolvidos de 1999 a 2002 

pela Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP.  O quadro 2.1 apresenta a correspondência entre as sub-bacias e os distritos censitários 

metropolitanos 1. 

                                                           

1 A equipe técnica da FUSP reconheceu, no trabalho, que existem imperfeições ao serem adotados os distritos censitários em relação à análise que se pretende, visto serem unidades territoriais que agrupam 
informações oficiais, mas que nem sempre correspondem à lógica de divisão topográfica das sub-bacias. No entanto, considera ser o melhor arranjo possível, que alia a lógica hídrica à disponibilidade de informações 
e à estrutura de gestão do território metropolitano. Destaca-se ainda que, entre o Relatório Zero e o Plano de Bacia, existem diferenças quanto à subdivisão em bacias e seus respectivos distritos censitários, em 
função de ajustes que vieram sendo realizados ao longo do processo de elaboração dos trabalhos que procuravam contemplar, dentro do possível, as lógicas de compartimentação de drenagem e de proteção aos 
mananciais. (CBH-AT/FUSP, 2001) 
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Quadro 2.1 - Correspondência entre sub-bacias e distritos censitários 

SUB-BACIA DISTRITOS CENSITÁRIOS 

Alto Tamanduateí DIADEMA (DIA), SANTO ANDRÉ (SAN), CAPUAVA (SAN), SÃO BERNARDO DO CAMPO (SPC), SÃO CAETANO DO SUL (SC), MAUÁ (MA) 

Billings 
JARDIM SANTA LUZIA (RPI), OURO FINO PAULISTA (RPI), RIBEIRÃO PIRES (RPI), RIO GRANDE DA SERRA (RGS), PARANAPIACABA (SAN), RIACHO GRANDE (SPC), CIDADE ADEMAR (SP), 

CIDADE DUTRA (SP), GRAJAÚ (SP), MARSILAC (SP), PARELHEIROS (SP), PEDREIRA (SP). 

Cabeceiras 

ARUJÁ (ARU), BIRITIBA-MIRIM (BIR), FERRAZ DE VASCONCELOS (FVA), SANTA MARGARIDA PAULISTA (FVA), SANTO ANTÔNIO PAULISTA (FVA), GUARULHOS (GUA), JARDIM PRESIDENTE 

DUTRA (GUA), ITAQUAQUECETUBA (ITQ), BIRITIBA-USSU (MCR), BRÁS CUBAS (MCR), CEZAR DE SOUZA (MCR), JUNDIAPEBA (MCR), MOGI DAS CRUZES (MCR), SABAÚNA (MCR), 

TAIACUPEBA (MCR), CIDADE KEMEL (POA), POÁ (POA), NOSSA SENHORA DO REMÉDIO (SAL), SALESÓPOLIS (SAL), BOA VISTA PAULISTA (SUZ), PALMEIRAS DE SÃO PAULO (SUZ), 

SUZANO (SUZ), ARTUR ALVIM (SP), CANGAÍBA (SP), CIDADE TIRADENTES (SP), ERMELINO MATARAZZO (SP), GUAINAZES (SP), ITAIM PAULISTA (SP), ITAQUERA (SP), JARDIM HELENA 

(SP), JOSÉ BONIFÁCIO (SP), LAJEADO (SP), PENHA (SP), PONTE RASA (SP), SÃO MIGUEL (SP), VILA CURUCA (SP), VILA JACUI (SP). 

Cotia – Guarapiranga 
CAUCAIA DO ALTO (COT), COTIA (COT), EMBU (EMB), CIPÓ-GUACU (EMG), EMBU-GUACU (EMG), ITAPECERICA DA SERRA (ITS), JUQUITIBA, SÃO LOURENÇO DA SERRA (ITS), CIDADE 

DUTRA (SP), GRAJAÚ (SP), JARDIM ANGELA (SP), JARDIM SÃO LUÍS (SP), MARSILAC (SP), PARELHEIROS (SP), SOCORRO (SP). 

Juqueri – Cantareira 
CAIEIRAS (CAI), CAJAMAR (CAJ), JORDANÉSIA (CAJ), POLVILHO (CAJ), FRANCISCO MORATO (FMO), FRANCO DA ROCHA (FRO), MAIRIPORÃ (MAI), ANHANGUERA (SP), JARAGUÁ (SP), 

PERUS (SP). 

Penha – Pinheiros 

VILA DIRCE (CAR), TABOÃO DA SERRA (TSE), ÁGUA RASA (SP), ALTO DE PINHEIROS (SP), ARICANDUVA (SP), BARRA FUNDA (SP), BELA VISTA (SP), BELÉM (SP), BOM RETIRO (SP), BRÁS 

(SP), BRASILÂNDIA (SP), BUTANTÃ (SP), CACHOEIRINHA (SP), CAMBUCI (SP), CAMPO BELO (SP), CAMPO GRANDE (SP), CAMPO LIMPO (SP), CAPÃO REDONDO (SP), CARRÃO (SP), CASA 

VERDE (SP), CIDADE ADEMAR (SP), CIDADE LÍDER (SP), CONSOLAÇÃO (SP), CURSINO (SP), FREGUESIA DO Ó (SP), IGUATEMI (SP), IPIRANGA (SP), ITAIM BIBI (SP), JABAQUARA (SP), 

JAÇANÃ (SP), JAGUARÁ (SP), JAGUARÉ (SP), JARDIM PAULISTA (SP), LAPA (SP), LIBERDADE (SP), LIMÃO (SP), MANDAQUI (SP), MOEMA (SP), MOOCA (SP), MORUMBI (SP), PARI (SP), 

PARQUE DO CARMO (SP), PERDIZES (SP), PINHEIROS (SP), PIRITUBA (SP), RAPOSO TAVARES (SP), REPÚBLICA (SP), RIO PEQUENO (SP), SACOMÃ (SP), SANTA CECILIA (SP), SANTANA (SP), 

SANTO AMARO (SP), SÃO DOMINGOS (SP), SÃO LUCAS (SP), SÃO MATEUS (SP), SÃO RAFAEL (SP), SAPOPEMBA (SP), SAÚDE (SP), SÉ (SP), TATUAPÉ (SP), TREMEMBÉ (SP), TUCURUVI 

(SP), VILA ANDRADE (SP), VILA FORMOSA (SP), VILA GUILHERME (SP), VILA LEOPOLDINA (SP), VILA MARIA (SP), VILA MARIANA (SP), VILA MATILDE (SP), VILA MEDEIROS (SP), VILA 

PRUDENTE (SP), VILA SÔNIA (SP). 

Pinheiros – Pirapora 
ALDEIA (BAR), BARUERI (BAR), JARDIM BELVAL (BAR), JARDIM SILVEIRA (BAR), ALDEIA DE CARAPICUÍBA (CAR), CARAPICUÍBA (CAR), ITAPEVI (ITA), JANDIRA (JAN), OSASCO (OSA), 

PIRAPORA DO BOM JESUS (PBJ), SANTANA DE PARNAIBA (SPA). 

Fora da Bacia JUQUITIBA (JUQ), GUARAREMA (GAR), SANTA ISABEL (SIZ). 

Fonte: FUSP/ CBH-AT (2001). Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Versão 1.0, outubro de 2001. cd ROM. 
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2.2.1 Dinâmica Demográfica 

De acordo com os dados censitários do IBGE, em 2000 a população total da RMSP era de 17.780.376 habitantes passando para 19.683.975 em 2010. 

Comparando-se as taxas geométricas de crescimento anual da RMSP ao longo das três últimas décadas, nota-se que, nos anos 1970, ela ainda se mostrava 

alta (4,46% ao ano) em função da atratividade que exercia a região. Nas três últimas décadas, no entanto, observou-se uma redução importante no ritmo de 

crescimento populacional da metrópole: 1,68% a.a., no período 1980/1991; 1,64% a.a., no período seguinte, 1991/2000 e 0,97% no período de 2000/2010 

(PASTERNAK, 2014). 

Dados do ultimo Censo Demográfico do IBGE de 2010 apontam  que a população total dos principais mananciais da RMSP se distribuía da seguinte maneira:  

1) sub-bacia Guarapiranga possuía cerca de 800 mil de população residente, sendo responsável pelo abastecimento de 3,5 milhões de habitantes da RMSP 

(cerca de 20% da sua população); 2) sub-bacia Billings residiam 860 mil pessoas, sendo o braço Rio Grande do reservatório o responsável pelo 

abastecimento de cerca de 1,6 mil habitantes2;  3) Sub-bacia Juqueri-Cantareira residiam 66.1053 mil pessoas, que apesar de sua população ser muito 

inferior às demais sub-bacias em estudo, o subsistema Cantareira é  responsável pelo abastecimento de  aproximadamente 8,1 milhões de pessoas da 

RMSP.  

                                                           

2 Disponível em: http://www.mananciais.org.br/site/mananciais_rmsp/billings/billingsnumeros. Acesso: 20 de julho de 2009.  

3 Calculo feito através da soma da população dos setores censitários que estão na área da Bacia integral ou parcialmente. IBGE 2010. 
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A figura 2.9, a seguir, apresenta a localização das sub-bacias Guarapiranga, Billings e Juqueri-Cantareira na Bacia do Alto Tietê e RMSP. 

Figura 2.9 - Localização das Sub-Bacias Guarapiranga, Billings e Juqueri-Cantareira na Região Metropolitana de SP 

 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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A figura 2.10 informa os municípios e distritos que compõem, cada sub-bacia, e subprefeituras do município de São Paulo. 

Figura 2.10 - Sub-Bacias Guarapiranga, Billings e Juqueri-Cantareira: distritos  

 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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O processo de ocupação das áreas de mananciais da RMSP está diretamente ligado à “construção” das represas de abastecimento urbano, principalmente 

nos vetores sul e sudeste, onde se localizam as represas Guarapiranga e Billings. A evolução da mancha urbana e a consequente ocupação da periferia da 

metrópole fizeram com que parte dos municípios da RMSP recebesse uma demanda populacional bem superior ao que lhes era possível, prejudicando em 

especial a área em que se localizam os mananciais de abastecimento de água. 

Em relação à distribuição da população total, cumpre primeiramente dizer que o município de São Paulo sempre concentrou a maior população da RMSP: 

8,8 milhões, 9,6 milhões, 10,4 milhões e 11,8 milhões de habitantes, nos Censos de 1980, 1991, 2000 e 2010, respectivamente. 

Comparando-se a distribuição da população total da RMSP por distritos, nos anos de 1991 e 2000, dos respectivos censos demográficos do IBGE, observa-se 

que vários distritos vêm aumentando significativamente sua população, particularmente os localizados em municípios importantes da RMSP - Guarulhos, 

Osasco, São Bernardo do Campo e Santo André (estes dois últimos localizados na sub-bacia Billings). Outros, localizados em especial no centro do município 

de São Paulo, vêm apresentando declínio populacional: Santa Cecília, Consolação, Bela Vista, Bom Retiro e Liberdade, entre outros. (Figuras 2.11 e 2.12) 

A comparação dos dados de 1991,  2000 com os de 2010 permite observar um aumento populacional expressivo (mudança de faixa de valores)  em distritos 

inseridos na bacia da Guarapiranga, na margem oeste,  especialmente Jardim São Luis e Jardim Angela. Na porção norte da RMSP também percebe-se um 

aumento populacional, em lugares como Jaraguá, Brasilândia, Tremembé e Anhanguera, que não estão localizadas em nenhuma das sub-bacias em estudo. 
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Figura 2.11 - RMSP – População Total 1991 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991 e 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios 

RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapas organizados pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 

Figura 2.12 - RMSP – População Total  2000 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991 e 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios 

RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapas organizados pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.13 - RMSP – População Total 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 

Em relação às densidades demográficas dos períodos de 1991 e 2000 (figura 2.14), as altas densidades dão-se a partir do centro do município de São Paulo, 

uma vez que os distritos centrais possuem áreas com extensões territoriais relativamente pequenas. Na região periférica da RMSP, como os distritos são 



 

 

69 

 

maiores em extensão, as densidades médias brutas caem expressivamente. Cumpre destacar que, embora a periferia apresente densidades brutas baixas, 

não são necessariamente menos densas do que a área central da metrópole, isso porque esse indicador computa todo o território do distrito, dispersando a 

informação. O ideal seria aferir as densidades liquidas, mas este seria outro trabalho. 

Analisando o Censo Demográfico de 2000, na faixa inferior há cerca de 50 distritos, a maior parte localizada na área periférica da metrópole, com exceção 

do distrito de Barra Funda, na área central de São Paulo, os quais apresentam densidades brutas menores do que 30 habitantes/ha; alguns, inclusive, 

apresentam densidades abaixo de 10 hab/ha. Na faixa superior, apenas quatro distritos apresentam densidade entre 200 e 280 hab/ha, sendo todos 

localizados no município de São Paulo: Cidade Ademar (ao sul, em área de mananciais), Sapopemba (a leste), República e Bela Vista (no centro).  

O Censo Demográfico de 2010 indica um aumento significativo de distritos que mudaram de faixa de densidade. Na área mais central da RMSP pode-se citar 

Moema, Santa Cecília e Vila Leopoldina; já no anel mais periférico tem-se Cidade Ademar e José Bonifácio em São Paulo com aumento de densidade e nos 

demais municípios pode-se notar Guarulhos (os dois distritos), Francisco Morato, Embu, Diadema e Aldeia em Barueri. Entre os distritos que estão 

parcialmente localizados nas sub-bacias de estudo, apenas Embu teve um aumento de densidade significativo. 

Mesmo com este aumento, a densidade dos diversos distritos da RMSP ainda é considerada baixa principalmente em áreas já consolidadas e com 

infraestrutura disponível, em especial nos distritos centrais dos municípios mais dinâmicos da metrópole e do município de São Paulo. Nota-se que existe 

um potencial de adensamento tanto das áreas centrais quanto das periféricas, o qual deve ser acompanhado por maior oferta de transporte coletivo de alta 

capacidade. Entretanto, deve-se observar que grande parte das áreas periféricas localiza-se em terrenos ambientalmente frágeis à ocupação, com baixa 

oferta de infraestrutura de água, esgoto, energia, transportes, além de empregos. 
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Figura 2.14 - RMSP – Densidade Demográfica (hab/ha) - 2000 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991 e 2000 e Contagem 2007; SEADE: Estimativa População 2007. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapa organizado pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.15 - RMSP – Densidade Demográfica (hab/ha) 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 

As figuras 2.16 e 2.17 apresentam a população total em 2000 e 2010 por setor censitário dos distritos das sub-bacias. Observa-se que os setores mais 

populosos estão nos distritos do município de São Paulo na subprefeitura Capela do Socorro e M’ Boi Mirim, além de alguns setores nos distritos centrais de 
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São Bernardo do Campo e Santo André. A comparação entre os mapas de 2000 e 2010 fica prejudicada porque diversos subsetores nas regiões da Billings e 

da Guarapiranga foram subdivididos, fazendo desaparecer aglomerados que estavam mais relacionados ao tamanho do território que à concentração de 

pessoas, como em Parelheiros e Grajau. 

Para a Sub-bacia Juqueri-Cantareira na figura 2.18 apresenta os dados do Censo de 2010. Nota-se que a organização em setores censitários é mais simples e 

a população mais rarefeita. A grande mancha vermelha a leste refere-se a um único setor censitário, que por ser tão grande, acumula muita população. Nas 

proximidades da represa tem-se um setor com um pouco mais de população ao sul. 
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Figura 2.16 - Sub-bacias Guarapiranga e Billings - População Total por Setor Censitário (2000) 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. Mapa organizado pelos autores. 

Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.17 - Sub-bacias Guarapiranga e Billings - População Total por Setor Censitário (2010) 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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Figura 2.18 - Sub-bacia Juqueri-Cantareira - População Total por Setor Censitário (2010) 

  

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 

Na figura 2.19 relativa à densidade demográfica em 2000, especializada por setor censitário, permitiu que se aprofundasse a análise da distribuição da 

população em algumas porções das sub-bacias. Observa-se que, quanto mais próximo o setor se localiza das represas e da área mais urbanizada – ao norte – 

junto ao limite das áreas de proteção dos mananciais, mais altas são as densidades demográficas. Expressivas concentrações populacionais situam-se junto 

aos limites das duas sub-bacias, com destaque para alguns setores dos distritos de Parelheiros, Grajaú e Cidade Dutra, os quais têm densidades brutas 
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superiores a 200 hab/ha e entre 120 e 200 hab/ha. Na sub-bacia Guarapiranga destacam-se setores dos distritos Jardim Ângela e Jardim São Luís, com 

densidades na faixa entre 120 e 200 hab/ha. Na Billings, setores censitários dos distritos de Pedreira, além de porções dos municípios de Diadema, São 

Bernardo do Campo e Rio Grande da Serra, estão acima de 200 hab/ha. 

De 2000 para 2010, conforme apresenta a figura 2.20,  nota-se que a mancha de alta densidade que engloba Campo Limpo, Capão Redondo, Taboão da 

Serra e os Jardins São Luis e Angela, em São Paulo, unidas às do Taboão da Serra, Embu e Itapecerica da Serra se estendem um pouco mais a sul, adensando 

a porção norte da margem oeste da Guarapiranga. O mesmo fenômeno acontece com a expansão da mancha de altas densidades de Diadema e Campo 

Grande se expandindo em direção à Pedreira, Porção Norte da Margem Leste da Billings. As manchas de densidade mais internas às duas sub-bacias sul, 

tiveram um leve aumento populacional. 

Já a sub-bacia ao norte (Juqueri-Cantareira), apresentada na figura 2.21, possui uma densidade demográfica muito mais baixa em 2010. A concentração 

demográfica se dá ao longo da margem leste da represa Paiva Castro. 
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Figura 2.19 - Sub-Bacias Guarapiranga e Billings - Densidade Demográfica por Setor Censitário (2000) 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapa organizado pelos autores.Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.20 - Sub-Bacias Guarapiranga e Billings – Densidade Demográfica (hab/ha) por setor censitário, 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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Figura 2.21 - Sub-bacia Juqueri-Cantareira – Densidade Demográfica (hab/ha) 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 

A figura 2.22, relativa à densidade de domicílios por hectares por setor censitários para as duas sub-bacias no ano 2000, revela quase que uma 

homogeneidade na porção sul das duas sub-bacias para até dez domicílios por hectare; essa faixa sobe para 10,1 a 50 domicílios para as áreas mais ao norte 
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próximas ao limite da área de proteção dos mananciais e nos limites entre as sub-bacias. Destacam-se em pontos isolados pequenas manchas referentes à 

faixa entre 70 e 90 domicílios por hectare. 

Ao se comparar os mapas de densidade de domicílios entre os anos de 2000 e 2010 (figuras 2.22 e 2.23), reitera-se a percepção de que as manchas de alta 

densidade que ficam imediatamente ao norte das represas Billings e Guarapiranga se expandem para sul, adensando as porções norte destas áreas de 

mananciais. Porém, com estas informações, fica mais claro o aumento de ocupação interno à estas APMs. Neste intervalo de 10 anos as manchas de 

densidades de domicílios aumentaram de extensão e tornaram-se mais densas. 

Na sub-bacia Juqueri-Cantareira (figura 2.24), por outro lado, a ocupação é bem menos densa. A maior densidade localiza-se próxima da represa Paiva 

Castro, como já tinha sido constatado na espacialização de densidade populacional. 
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Figura 2.22 - Sub-Bacias Guarapiranga e Billings - Densidade de domicílios por hectare por setor censitário (2000) 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapa organizado pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.23 - Sub-Bacias Guarapiranga e Billings – Densidade de Domicílios (dom/ha) 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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Figura 2.24 - Sub-bacia Juqueri-Cantareira – Densidade de Domicílios (dom/ha) 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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2.2.2. Renda média dos chefes de família 

As figuras 2.25 e 2.26 apresentam a distribuição espacial da renda média em salários mínimos, em 2000 e 2010 nas sub-bacias Guarapiranga e Billings, de 

acordo com dados do IBGE, por setor censitário. Foram mapeados os chefes de família segundo quatro faixas de rendimento: os que não tinham 

rendimento nominal; os que recebiam até 3 salários mínimos; os que recebiam entre 3 e 5 salários mínimos e os que recebiam entre 5 e 10 salários 

mínimos. 

Analisando o primeiro mapa do conjunto (figura 2.25), que ilustra a distribuição da porcentagem de chefes de família sem rendimento nominal por setor 

censitário, nota-se que predominam 20% ou menos dos setores nesta condição. Já na figura seguinte, observa-se que, na porção norte das sub-bacias, 

20,1% a 40% dos chefes de famílias tinham rendimentos de até 3 salários mínimos; alguns setores ao sul das duas sub-bacias estavam na faixa entre 40,1 a 

60% dos chefes de família com rendimentos até 3 salários mínimos. Como ilustram as figuras seguintes, as entre 3/5 e 5/10 salários mínimos, observa-se, 

20% ou menos de chefes de família, indicando que era minoria a quantidade de famílias com rendimentos superiores a esse patamar.  

Na comparação dos dados entre 2000 e 2010 (figuras 2.25 e 2.26) nota-se que houve a diminuição da incidência de famílias com faixas de renda entre 3 e 5 

e entre 5 e 10 salários mínimos nas áreas das sub-bacias da Guarapiranga e da Billings enquanto houve o aumento da incidência de famílias com renda entre 

0 e 3 salários mínimos. Diversos setores chegaram ao último intervalo (entre 80% e 100% das famílias) nesta faixa de renda Isto se torna mais evidente nas 

porções sul das APMs e nas proximidades de ambas represas. 

Observa-se no território da RMSP um anel periférico com grande predominância de famílias com a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos e as áreas das 

três sub-bacias estudadas são parte deste território. A situação se repete na sub-bacia Juqueri-Cantareira (figura 2.27) conforme apontam dados do Censo 

de 2010. A contraposição espacial é o centro (deslocado para sudoeste) da capital com uma pequena predominância das faixas de renda mais altas. 

Em síntese, a análise da distribuição de renda por chefe de família indica uma situação homogênea, com predominância para até 3 salários mínimos. No 

entanto, considerando que o Censo Demográfico trabalha apenas com dados de empregos formais, não há como analisar mais apuradamente a situação da 
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renda da população que habita nessas áreas. Porém, considerando que a precariedade urbana associa-se também à renda das famílias, algumas localidades 

destacam-se por padrões de urbanização bastante precários e desprovidos de infraestrutura, particularmente nas porções mais ao sul, ou próximas dos 

reservatórios, coincidindo com a predominância de população de menor renda. 

Figura 2.25 - Sub-Bacias Guarapiranga e Billings – Rendimento dos chefes de família por setor censitário (salários mínimos, 2000) 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. Mapa organizado pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.26 - Sub-Bacias Guarapiranga e Billings – Rendimento dos chefes de família por setor censitário (em salários mínimos, 2000) 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE.. Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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Figura 2.27 - Sub-bacia Juqueri-Cantareira – Rendimento dos chefes de família por setor censitário (Em salários mínimos, 2000) 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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2.2.3. Condições de moradia 

Segundo dados do Censo Demográfico de 1991, do IBGE, do total de 4.210.444 domicílios, 5,72% localizavam-se em aglomerados subnormais ou favelas1. Esse percentual 

aumentou para 8,14% em 2000, num total de 5.079.188 domicílios. O município de São Paulo detinha, em 1991 e em 2000, mais da metade dos domicílios da metrópole  ̶- 

2.630.138 e 3.039.104, respectivamente, e também a maior proporção de domicílios favelados – 5,58% em 1991 e 7,41% em 2000.  

Em 2010 a população residente na RMSP  em aglomerados subnormais era  de 2.162.368 habitantes, 11,7% da população total.  Do total de população residente em 

aglormados subnormais na RMSP, 1.280.400  habitantes (59,21%) localizavam-se no Municipio de São Paulo (12,2% da população total do município), Guarulhos é o 

segundo município com 214.885 habitantes (9,4%),  seguido por São Bernardo do Campo na Billings, com 152.780 habitantes (7,1%) resindindo em aglomerados 

subnormais .  

                                                           

1 Na RMSP, a situação de precariedade se manifesta de diferentes formas. Para Rubio (2011), a favela é a expressão mais evidente de precariedade, na observação dos tipos de assentamentos informais. A favela, 

segundo critérios do IBGE, é entendida como aglomerado subnormal com características próprias em relação aos aspectos físicos e jurídicos; em relação aos aspectos físicos. Em relação à condição jurídica da 

ocupação – construções sem licenciamento e sem fiscalização, em terrenos de terceiros ou de propriedade desconhecida. Um aspecto comum entre a classificação da SEHAB e a do IBGE é o da situação jurídica: 

ocupação ilegal da terra. A diferença fundamental é que o IBGE agrega, à variável “terreno invadido”, o tamanho do aglomerado, considerando favela, ou aglomerado subnormal, como “um setor especial do 

aglomerado urbano formada por pelo menos 50 domicílios, na sua maioria, carentes de infraestrutura e localizados em terrenos não pertencentes aos moradores” (SÃO PAULO; SEHAB, 1987, p. 5, apud PASTERNAK, 

op. cit., p.79). Já as pesquisas realizadas pela prefeitura de São Paulo, segundo a Pasternak consideraram favela o mínimo de duas unidades habitacionais com as características mencionadas (exceto domicílios 

isolados e acampamentos). 
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Tabela 2.1 - RMSP - Distribuição dos domicílios em aglomerados subnormais (1991, 2000 e 2010) 

UNIDADE GEOGRÁFICA 

DOMICÍLIOS TOTAIS DOMICÍLIOS EM AGLOMERADOS SUBNORMAIS  

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Município de São Paulo 2.630.138 3.039.104 3.576.864 146.891 225.133 355.756 

Outros municípios 1.580.306 2.040.084 2.177183 93.972 188.220 240.723 

Total da RMSP 4.210.444 5.079.188 5.694.047 240.863 413.353 596.479 

Fonte: IBGE Censos Demográficos 1991, 2010. Organizado por Pasternak, (2008, p. 85). 

Os dados de 2010 foram cedidos pela mesma autora à pesquisa. 

Na figura 2.28 elaborada a partir da concentração de aglomerados subnormais do IBGE de 2010, destaca-se a expressiva concentração de favelas nas áreas 

periféricas do município de São Paulo e em municípios vizinhos, com grandes agrupamentos próximos às represas Guarapiranga e Billings, bem como ao 

norte, em direção à Serra da Cantareira, e na zona leste do município de São Paulo. Naquela ocasião, os resultados do Censo de 2010 apontaram para  2.750 

milhões de habitantes morando em favelas. Observa-se uma redução em relação aos resultados do ano    
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Figura 2.28 - Sub-Bacias Billings e Guarapiranga – Aglomerados Subnormais por Setor Censitário (2010) 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE.  

Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 

Destacam-se, com maior quantidade de aglomerados subnormais, os distritos de São Bernardo do Campo, Diadema, Osasco, Grajaú, Mauá, Cidade Ademar 

e Jardim Ângela, Jardim São Luís, Santo André, Cidade Dutra e Pedreira, Capão Redondo. Nota-se que todos eles, com exceção de Osasco e Capão Redondo, 

estão nas áreas dos mananciais Guarapiranga e Billings. 
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Figura 2.29 - Jardim Apurá em 2007, São Paulo Represa Billings 

 

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL70216-5605,00.html 

Figura 2.30 - Favela Cerro Largo no ano 2000, Itapecerica da Serra, Guarapiranga 

 

Fonte: PMIS, 2000 

Em relação aos loteamentos irregulares, não foi possível obter estimativas quantificadas para a pesquisa para a RMSP. No âmbito do município de São Paulo 

existem, segundo dados disponíveis no HABISP em 2010, 989 loteamentos cadastrados.  

Como se sabe, esse tipo de loteamento constitui uma das principais formas de acesso à terra pela população de baixa renda, sendo grande parte das casas 

produzidas por meio da autoconstrução. A maior parte dos loteamentos irregulares encontra-se em áreas de proteção ambiental ou rural, onde as glebas 

são mais baratas por não serem disputadas pelo mercado formal. No município de São Paulo, do total dos 6.638 loteamentos cadastrados, 292 estão 

localizados em áreas de mananciais. 

A tabela 2.2, a seguir, também sintetiza dados disponibilizados pela HABISP/SEHAB do Município de São Paulo em 2010, dos loteamentos localizados em 

áreas de mananciais. São 292 loteamentos irregulares, localizados São Paulo, que se distribuem pelos vários distritos das sub-bacias Guarapiranga e Billings. 
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Os distritos com maior quantidade de loteamentos são: Grajaú (110); Jardim Ângela (57) e Parelheiros (52). Em relação ao tamanho do loteamento, 

mensurado a partir da relação entre quantidade de lotes e área ocupada (m²), observa-se a mesma situação, sendo que Grajaú, na subprefeitura Capela do 

Socorro, ganha disparado dos demais distritos, seguido pelo Jardim Ângela, na subprefeitura do M’ Boi Mirim. Nos distritos Grajaú, Parelheiros e Marsilac, 

100% dos loteamentos estão em áreas de proteção aos mananciais. 

Tabela 2.2 - Município de São Paulo: loteamentos em áreas de mananciais 

Subprefeitura Distritos Loteamento Qtde Lotes Área 
% Área de 

Mananciais 

Campo Limpo Capão Redondo 1 6 1.956,00 0,04% 

Sub-Total 1 6 1.956,00 0,02% 

Cidade Ademar 
Cidade Ademar 5 2.266 3.762.331,00 23,30% 

Pedreira 25 2.254 596.283,00 87,06% 

Sub-Total 30 4.520 4.358.614,00 31,77% 

Socorro 
Cidade Dutra 20 6.535 1.649.448,00 99,75% 

Grajaú 110 28.689 10.807.520,00 100,00% 

Sub-Total 130 35.224 12.456.968,00 99,91% 

M'Boi Mirim 
Jd. Ângela 57 11.487 5.606.149,00 88,18% 

Jd. São Luís 17 186 137.949,00 4,26% 

Sub-Total 74 11.673 5.744.098,00 62,15% 

Parelheiros 
Marsilac 5 721 803.588,00 100,00% 

Parelheiros 52 6.622 8.276.180,00 100,00% 

Sub-Total 57 7.343 9.079.768,00 100,00% 

Total 292 58.766 31.641.404 2,938521984 

Fonte: HABISP. Disponível em: http //antigo.habisp.inf.br/aspnet/aspx/Hermes/LoteamentoLista.a.spx. Acesso em 7 jun 2009. Organizado por ALVIM, A. T. B. 2010. 

A figura 2.31 demonstra como se espacializam os assentamentos precários do município de São Paulo segundo dados da HABISP e que está apresentado no 

Plano Municipal de Habitação da cidade de São Paulo de 2010- PMH. Esse, numa tentativa de discutir os assentamentos precários, busca “compreender sua 

real situação e, dessa forma, dar consistência aos projetos de intervenção”. (ALVIM E VITALE, 2012). 
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Figura 2.31 - Localização dos assentamentos precários no Município de São Paulo (indicados em cores laranja e amarelo) 

 

Fonte: Plano Municipal de Habitação da Cidade de São Paulo- PMH, 2010 
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2.2.4. Saneamento Ambiental 

Abastecimento de água na Bacia 

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água, que atende a maioria dos municípios da RMSP, é formado por um conjunto de sistemas 

produtores constituídos por reservatórios de regularização, captações, adutoras de água bruta e tratada, estações de tratamento, 

reservatórios, elevatórias e redes de distribuição (CBH/FUSP, 2002a). Dos 34 municípios que compõem a Bacia do Alto Tietê, 28 são atendidos 

pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, por concessão; os demais possuem sistemas de distribuição de 

próprios, identificados como isolados (Diadema, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do 

Sul). 

Os mananciais que compõem o Sistema Integrado tinham, em conjunto, disponibilidade média de 63m3/s; a capacidade de produção de água, 

do conjunto, é de 67 m3/s (CBH-AT/FUSP, 2020). Nota-se que, entre 1985 e 1996, a produção de água potável do sistema integrado passou de 

38,01 m3/s. para 60,01 m3/s. A situação melhorou muito com a entrada em funcionamento do Sistema Alto Tietê, em 1992. 

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água é formado por oito sistemas de mananciais; Cantareira, Guarapiranga -Billings e Alto 

Tietê respondem por 85% da disponibilidade média total. Embora o abastecimento público de água na Bacia seja feito quase 

exclusivamente por mananciais superficiais, há uma importante contribuição dos recursos hídricos subterrâneos, para o suprimento de água. 

Diversos empreendimentos comerciais, de serviços, indústrias, condomínios e de agricultores utilizam água subterrânea através de poços 

perfurados, por motivos econômicos. A maioria dos poços concentra-se nas sub-bacias Penha - Pinheiros, Pinheiros - Pirapora e Cabeceiras. A 

exploração sem controle pode trazer sérios problemas, inclusive com perda do recurso, seja em função da redução do aquífero ou por sua 

contaminação. 
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Figura 2.32 - Sistemas Produtores de Água na RMSP 

 

Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP 

A figura 2.33 apresenta as porcentagens de domicílios atendidos por Rede Geral de Água Canalizada, da RMSP, em 1991 e 2000, de acordo com os dados do 

Censo Demográfico do IBGE, por distrito censitário. Nos dados de 1991, verifica-se que apenas nove distritos tinham menos de 50% de domicílios 

conectados à rede de abastecimento de água na RMSP. A maioria dos distritos, com percentual abaixo de 50% domicílios conectados à rede de água, estava 

na periferia, alguns com grandes parcelas do território em área de proteção aos mananciais. Com índices abaixo de 20% de domicílios conectados à rede de 

água, estava Marsilac, na sub-bacia Guarapiranga, além de Palmeiras de São Paulo e Biritiba Mirim. Na faixa entre 50% e 65% de domicílios conectados à 

rede geral de água, havia dez distritos; cinco, na faixa entre 65% e 80%; oito, na faixa entre 80,01% e 90,0%; e 130 distritos, acima de 90,01%. Ou seja, a 

maioria dos domicílios dos distritos da RMSP encontrava-se, em 1991, conectada à rede geral de água. Entretanto, a figura mostra claramente a distinção 

entre os distritos centrais e distritos periféricos: quanto mais próximo da área central do município de São Paulo, maior a quantidade de distritos (entre 
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95,01% e 100,00%) conectados à rede de água. Do conjunto, 94 distritos, quase todos localizados no município de São Paulo (com exceção dos municípios 

de São Caetano do Sul, e dos distritos Raposo Tavares e Capuava, em Santo André) possuíam acima de 95.01% dos domicílios conectados à rede de água, 

sendo que 46 distritos possuíam mais de 99,0% do total dos domicílios conectados à rede de água. 

Em 2000, observa-se que o número de distritos, com menos de 50% de domicílios conectados à rede de água, reduziu-se para oito, sendo que apenas 

Marsilac, localizado na zona rural sul do município de São Paulo (sub-bacia Guarapiranga) e Palmeiras de São Paulo, tem menos de 20% de seus domicílios 

com disponibilidade dessa infraestrutura. Alguns distritos migraram da faixa inferior para a imediatamente superior, e assim sucessivamente. Sessenta e 

cinco distritos têm 100% de domicílios conectados à rede de água, sendo praticamente todos localizados no município de São Paulo, com exceção de São 

Caetano do Sul e Jardim Silveira em Barueri.  
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Figura 2.33 - RMSP - % Domicílios Permanentes Conectados a Rede Geral de Abastecimento de Água por Distrito Censitário 

 

Fonte: IBGE: Censos Demográficos 1991 e 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapa organizado pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.34 - RMSP – Domicílios Permanentes Conectados a Rede Geral de Abastecimento de Água por Distrito Censitário - 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 

As figuras 2.35 e 2.36 ilustram, de forma mais detalhada, a situação do sistema de abastecimento de água por setor censitário nas duas sub-bacias nos anos 

de 2000 e 2010. Nela, verifica-se que todos os setores da porção sul das duas represas tinham menos de 50% dos domicílios conectados à rede de água. Isto 

porque, até então, a legislação vigente dos anos de 1970 (LPM) não permitia a ligação dessa infraestrutura nas regiões totalmente inseridas em área de 

proteção de mananciais. Nos setores censitários localizados ao norte, junto ao limite da área de proteção dos mananciais, a situação era mais confortável. 
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Alguns setores localizados nos distritos de Jardim Ângela, Jardim São Luís, Pedreira, São Bernardo do Campo, tinham entre 95,1 e 100% de domicílios 

conectados à rede de água. 

Figura 2.35 - Sub-bacias Guarapiranga e Billings - % Domicílios Permanentes Conectados a Rede Geral de Abastecimento de Água por Setor Censitário (2000) 

 

Fonte: IBGE: Censos Demográficos 1991 e 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapa organizado pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.36 - Sub-bacias Guarapiranga e Billings – Domicílios Permanentes Conectados a Rede Geral de Abastecimento de Água por Distrito Censitário – 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 
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A inexistência de redes de infraestruturas de água canalizada, em distritos localizados em área de mananciais, foi agravada pelas restrições impostas pela 

legislação dos anos de 1970, o que se refletiu nos dados de 1991. Entretanto, entre os anos 2000 e 2010 observou-se significativo aumento dessa 

infraestrutura, nas áreas periféricas, em função de maiores investimentos da SABESP nessas regiões1.  Apesar disto, a sub-bacia apresenta problemas ligados 

à rede de distribuição, que precisavam ser contornados com rodízios. Em época de estiagem, o rodízio de água atinge grande parte da periferia da 

metrópole. Entre os problemas que comprometem a eficiência do abastecimento na Região Metropolitana, destacam-se perdas físicas (vazamentos, uso 

indevido, etc.) e não-físicas (ligações clandestinas e problemas de medição do consumo) no sistema. Observa-se que, nas favelas, a quase totalidade dos 

barracos tem água, mas a maioria com "empréstimo" de ligação, o que piora ainda mais o atendimento.   

Rede de esgotos 

O Sistema Integrado de Coleta e Tratamento de Esgotos, sob responsabilidade da SABESP, opera 28 dos 34 municípios da bacia (39 da RMSP). Os demais 

municípios apresentam operação própria, por meio de serviços autônomos ou de empresas municipais. O sistema dispõe de cinco estações de tratamento – 

ETEs: ETE ABC; ETE Barueri; ETE Parque Novo Mundo; ETE São Miguel e ETE Suzano. Além do sistema integrado, alguns municípios dispõem de sistemas 

isolados próprios, de tratamento de esgotos, também operados pela SABESP. 

Nota-se que as cinco estações juntas teriam capacidade para tratar 18,0 m3/s de esgotos coletados. Entretanto, apenas 11,6 m3/s, ou 65%, eram tratados 

na década de 2000. Segundo o CBH - AT/FUSP (2002b), as cinco estações de tratamento de esgotos não operavam com plena capacidade no inicio dos anos 

2000, em função das limitações de captação de esgotos em seus sistemas de coleta, transporte e interceptação.  

A figura 2.37 apresenta a porcentagem de domicílios atendidos pelos sistemas de esgotos sanitários, em 1991 e 2000, classificados por distritos, segundo 

dados do Censo Demográfico do IBGE. Nota-se que, em 1991, a situação era bem inferior à dos resultados do Censo de 2000. Em 1991 havia 47 distritos 

                                                           

1 O Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.022 de 7 de abril de 1998, permitiu obras emergenciais em área de 
mananciais, particularmente nas sub-bacias do Alto Tietê (RMSP), implementando principalmente obras de infraestrutura de saneamento ambiental água e esgoto. Esse assunto será discutido no Capitulo 7. 
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com menos de 50% de domicílios conectados à rede geral de esgotos, a maioria dos quais localizados na periferia da RMSP e também em área de proteção 

aos mananciais. Por outro lado, a situação era bastante confortável em vários distritos da área central do município de São Paulo. Tanto ao sul, quanto a 

leste e a oeste, a maioria dos distritos possuía entre 80,01% e 90,0% de domicílios conectados à rede de esgoto. Somente 35 distritos tinham mais de 

90,01% de domicílios ligados à rede de esgoto, 21 dos quais na faixa entre 90,1 a 95% e 14, na faixa entre 95,01% e 100%, em geral situados junto ao centro 

do município de São Paulo, em direção ao vetor sudoeste, área de maior renda e mais empregos. Os distritos de Carrão e Sé, na RMSP, e São Caetano do 

Sul, no ABC Paulista, possuíam 99% de domicílios com essa infraestrutura. 

Em 2000, a situação teve relativa melhora para vários distritos da RMSP, segundo dados do Censo do IBGE. Reduziu-se para cerca de 26 os distritos situados 

nas duas últimas faixas, com menos de 50% de domicílios conectados à rede de esgoto, dos quais 14 abaixo de 30%. Com menos de 10% dos domicílios 

ligados à rede geral de esgotos, apareciam Marsilac (SP) – com área nas duas sub-bacias; Palmeiras de São Paulo, no município de Suzano (leste da RMSP); 

Embu-Guaçu, na sub-bacia Guarapiranga, entre outros. Praticamente todos os distritos localizados no centro expandido do município de São Paulo tinham 

acima de 80% de seus domicílios conectados à rede de esgoto. Embora a situação tenha apresentado relativa melhora, observa-se que beneficiou as áreas 

mais consolidadas da região. Essa melhora não acompanhou o crescimento da cidade, especialmente assentamentos irregulares que combinam falta de 

esgoto com outros aspectos de precariedade ambiental. Nas favelas, a maioria dos barracos lança o esgoto a céu aberto. 
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Figura 2.37 - RMSP - % Domicílios Permanentes Conectados a Rede de Esgoto por Distrito Censitário (1991 , 2000) 

 

Fonte: IBGE: Censos Demográficos 1991 e 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapa organizado pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.38 - RMSP – % Domicílios Permanentes Conectados a Rede de Esgoto por Distrito Censitário - 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Fonte: Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013. 

Em 1991 a situação do esgotamento sanitário nos distritos das duas sub-bacias em estudo era crítica. Na sub-bacia Guarapiranga, os distritos de Marsilac e 

Parelheiros que integram a subprefeitura de Parelheiros, no município de São Paulo, e os municípios de Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, tinham menos 

de 30% dos domicílios atendidos por rede geral de esgoto; abaixo de 50% figurava o distrito de Grajaú, com área nas duas sub-bacias, e os municípios de 

Cotia e Embu. Já na sub-bacia Billings, o distrito de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, tinha menos de 30% dos domicílios atendidos por rede geral 

de esgoto. Os distritos de Grajaú e Pedreira, no município de São Paulo, Ouro Fino Paulista, no município de Rio Grande da Serra, além do município de Rio 
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Grande da Serra, tinham menos de 50% de domicílios atendidos por rede geral de esgotos. Entre 80% e 90% estava o município de Santo André (97%), além 

de São Bernardo do Campo e São Paulo (91%). 

No ano 2000 verificou-se relativa melhora em todos os dados apresentados. Na sub-bacia Guarapiranga, os distritos de Embu-Guaçu e Parelheiros, além dos 

municípios de Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra, constavam na faixa de menos de 30% dos domicílios atendidos por rede geral de 

esgoto; entre 30,1% e 50%, os distritos de Cipó-Guaçu e Jardim São Luís; entre 80% e 90%, os distritos de Cidade Dutra, na Subprefeitura de Capela do 

Socorro, e Jardim São Luís, na subprefeitura de M’Boi Mirim, todos no município de São Paulo. Já na sub-bacia Billings, com menos de 30% dos domicílios 

atendidos por rede geral de esgoto, estava novamente a subprefeitura de Parelheiros e também o distrito de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. 

Os distritos de Paranapiacaba, em Santo André, e Grajaú e Pedreira, distritos do município de São Paulo, tinham menos de 50% de domicílios atendidos por 

rede geral de esgotos. Entre 80% e 90% figuravam os municípios de Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo do Campo, além dos distritos de Cidade 

Dutra, subprefeitura de Capela do Socorro, e Cidade Ademar, subprefeitura de Cidade Ademar, no município de São Paulo. 

No ano de 2010 verificou-se, na sub-bacia Billings, uma situação mais confortável do que na sub-bacia Guarapiranga. Apenas dois municípios – Juquitiba e 

São Paulo tinham mais de 50% dos domicílios urbanos abastecidos pela rede pública de distribuição de água, sendo que Itapecerica, São Lourenço e Embu-

Guaçu estavam abaixo de 30%. Na Billings, apenas Rio Grande da Serra tinha menos de 30% de domicílios urbanos abastecidos com rede pública de 

distribuição de água. Todos os outros estavam na faixa entre 65% a 80%, com destaque para São Paulo e Santo André, com 92% e 96%, respectivamente. 

São Lourenço da Serra era distrito de Itapecerica da Serra até o ano de 1997 quando se emancipou tornando-se município. 

As figuras 2.39 e 2.40 ilustram a situação dos setores censitários dos distritos localizados nas duas sub-bacias,  possibilitando melhor entendimento das 

especificidades de cada área versus a respectiva infraestrutura. Nota-se que a maior parte das áreas inseridas nas sub-bacias apresenta 40% ou menos de 

domicílios conectados à rede geral de esgoto, o que é catastrófico em se tratando de área ambientalmente frágil. No entanto, percebe-se melhora 

significativa nos setores localizados ao norte, junto ao limite da área de proteção dos mananciais, e na junção, também ao norte, das sub-bacias. Essa 
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condição favorável concentra-se pontualmente em alguns setores censitários dos distritos Jardim Ângela, São Luis, Grajaú, Pedreira, Cidade Ademar, São 

Bernardo do Campo e Riacho Grande. Não observa-se diferenças entre 2000 e 2010.  

Figura 2.39 - Sub-bacias Guarapiranga e Billings - % Domicílios Permanentes Conectados a Rede Geral de Esgoto por Setor Censitário (2000) 

 

Fonte: IBGE: Censos Demográficos 1991 e 2000. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE. 

Mapa organizado pelos autores. Desenho: VARANDA, L. M. Julho de 2010. 
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Figura 2.40 - sub-bacias Guarapiranga e Billings – % Domicílios Permanentes Conectados a Rede de Esgoto por Distrito Censitário - 2010 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010. Base Cartográfica: - Sub-bacias: Emplasa; - Municípios RMSP e Subprefeituras: IBGE.Figura organizada pelos autores. Laboratório de Geotecnologias Mackenzie, 2013 
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2.3 Desafios futuros à reversão da degradação ambiental das áreas de proteção dos mananciais 

A rápida e intensa ocupação urbana e industrial da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, ou Bacia do Alto Tietê (unidade de planejamento ambiental), 

ocorrida ao longo do século XX, desconsiderou as características físicas e ambientais de seu território, particularmente dos rios, áreas de várzeas e áreas 

periféricas, susceptíveis a degradação.   

Por um lado, a impermeabilização do solo urbano, em especial das áreas de várzeas, decorre do processo de uso e ocupação do solo, cujo padrão de 

adensamento e de verticalização dissocia-se das políticas de planejamento e controle, contribuindo para a ocorrência de inundações frequentes na 

metrópole. Por outro, o modelo de ocupação das áreas periféricas  ̶  disperso, fragmentado e sem planejamento - compromete os solos frágeis e as áreas 

que abrigam os principais mananciais de água para abastecimento público da população.   

Os dados analisados, de forma preliminar, indicam uma tendência de ocupação, pela população de baixa renda, em áreas não dotadas de infraestrutura, 

localizadas na periferia da mancha urbana da metrópole, em especial em áreas frágeis. No caso das áreas de mananciais, tais ocupações concentraram-se 

com maior intensidade nas sub-bacias Guarapiranga e Billings, em função da proximidade aos centros de emprego, inicialmente os industriais, instalados 

nos municípios do ABC e na zona sul de São Paulo e, recentemente, os pólos terciários.  A sub-bacia Juqueri Cantereira  vem sendo também ocupada por 

assentamentos precários de forma mais acentudas nos últimos anos.  

Apesar de, nos anos 1970, o Poder Público Estadual ter instituído uma legislação de proteção ambiental de âmbito metropolitano, que visava a inibir a 

ocupação das áreas de mananciais (LPM), esta não foi capaz de conter a ocupação irregular das regiões junto às nascentes dos rios, assim como o 

comprometimento da disponibilidade das águas dos reservatórios de abastecimento público. Ao contrário, seus efeitos foram bastante perversos e, ao 

“congelar” tais áreas para ocupação urbana, contribuiu para sua desvalorização e consequentemente estimulou modos de ocupação irregular.  
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Desde os anos 1980, a legislação dos mananciais é considerada ultrapassada e ineficiente. Embora essa legislação seja considerada pioneira na integração 

de sistemas de recursos hídricos e de planejamento urbano/metropolitano, sua aplicação não se efetivou. A falta de articulação municípios/Estado, a pouca 

legitimidade e ausência de instrumentos adequados de gestão, além de aspectos de centralização exercidos pelo Estado naquela ocasião, acarretou 

pequena e insuficiente adesão por parte dos municípios e da população, mostrando-se ineficaz para conter a crescente ocupação irregular da área de 

mananciais. 

Como ressaltado,  um novo modelo de gerenciamento de recursos hídricos vem sendo construído na RMSP, por meio de amplo processo participativo no 

âmbito dos organismos gestores das águas: o Comitê de Bacia do Alto Tietê e seus subcomitês. As diretrizes dos novos instrumentos definidos por essas 

instâncias indicam nova forma de planejamento e de gestão do uso e ocupação do solo, da Bacia do Alto Tietê, visando a articular a qualidade hídrica à 

preservação ambiental e às políticas municipais da metrópole, considerando principalmente as preexistências de ocupação urbana.  

Após amplos debates junto ao Estado, municípios e sociedade civil, foi promulgada uma nova Lei de Proteção e Recuperação aos Mananciais, a Lei Estadual 

nº 9.866/97. As duas sub-bacias, Guarapiranga e Billings, são as únicas que hoje fazem valer essa nova legislação, pois já instituíram suas respectivas 

legislações especificas, regulamentando seus dispositivos.  Na sub-bacia Juqueri- Cantareira o processo encontra-se na fase inicial.  

As legislações especificas  abriram uma nova perspectiva para a recuperação da degradação ambiental dessas regiões. Por meio de um olhar diferenciado 

para as especificidades de cada sub-bacia, considerando não só suas características ambientais, como as socioeconômicas, é possível implementar uma 

nova forma de planejamento e gestão do uso e ocupação do solo destas áreas, visando a articular a qualidade hídrica à preservação ambiental e às políticas 

municipais, sem desconsiderar a população ali residente. 

No âmbito desta política ambiental é possível aliar a preservação ambiental ao desenvolvimento urbano, em prol da sustentabilidade daquele território. A 

implementação e consolidação desses instrumentos depende, contudo, de uma articulação efetiva entre os diversos atores e as instâncias que ali atuam.  A 

discussão das leis específicas, em suas interfaces com o reconhecimento das preexistências, é o assunto do próximo capitulo.
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CAPÍTULO 3.  LEI DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS E LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS  
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3. LEI DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS E LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS  

A lei estadual de proteção e recuperação dos mananciais, aprovada em 1997, Lei estadual nº 9.866/97, deflagrou o processo de implementação das leis 

especificas inicialmente nas duas sub-bacias que abrigam os mananciais ao sul e a sudeste da RMSP – Guarapiranga e Billings -   e mais recentemente ao 

norte, na sub-bacia Juqueri – Cantareira, ainda em processo de aprovação na Assembleia Estadual.  

Como já colocado, a sub-bacia Guarapiranga foi pioneira na aprovação da lei específica, em 2006, seguida pela sub-bacia Billings que, em 2009, teve sua 

legislação aprovada. Nessas sub-bacias, as novas legislações procuram, de maneiras distintas, equacionar os problemas relativos não somente à degradação 

dos mananciais, mas também às ocupações irregulares. Mais recentemente, o processo de elaboração da lei especifica da Cantareira também foi 

deflagrado. Na atualidade encontra-se em processo de aprovação o PL 272 Alto Juqueri- Cantareira  

Este capitulo tem como objetivo apresentar as duas legislações,  ressaltando os limites e possibilidades de aplicação dos novos instrumentos de 

planejamento e gestão ambiental nas sub-bacias das áreas de proteção dos mananciais da Bacia do Alto Tietê, onde localiza-se a Região Metropolitana de 

São Paulo (PMSP). Busca-se inicialmente entender a estrutura político-administrativa do sistema de gestão de recursos hídricos, particularmente dos 

subcomitês de bacia, que são os organismos responsáveis pela elaboração dessas legislações; em seguida, procura-se ressaltar aspectos comuns e aspectos 

diversos, entre ambas as legislações, que dizem respeito a formas inovadoras de flexibilização de normas, de compensação ambiental e de possibilidades de 

recuperação ambiental e urbana, articuladas ao município e à sociedade civil, como importantes agentes do processo. 



 

 

112 

 

3.1 A estrutura político-administrativa do Comitê do Alto Tietê e o papel dos subcomitês de bacia  

A lei estadual nº  7.633/1991 definiu que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT é o organismo responsável pela gestão dos recursos hídricos 

dessa unidade. Importante ressaltar que a área do CBH - Alto Tietê é distinta da área da UGRHI. Ela abrange 36 municípios  da RMSP1, sendo subdividida em 

cinco sub-regiões, que correspondem a cinco subcomitês, além do município de São Paulo, que tem representatividade em todos os subcomitês de bacia. 

São elas: Cotia-Guarapiranga; Billings-Tamanduateí; Tietê-Cabeceiras; Juquerí-Cantareira e Pinheiros-Pirapora (Figura 3.1).  Alvim (2003) ressalta que essa 

subdivisão correlaciona a subdivisão hídrica aos limites municipais, reconhecendo que a divisão hidrográfica pura não é adequada às necessidades que se 

impõem à gestão de recursos hídricos na metrópole. 

                                                           

1 Os municípios do CBH – AT são: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, 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, Santana do Parnaíba, Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra.  
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Figura 3.1 - Abrangência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e seus subcomitês 

 

Fonte:  Elaborada por ALVIM, 2003 

Instalado em 1994, o Comitê do Alto Tietê é composto por dezesseis representantes e respectivos suplentes de cada segmento, eleitos a cada dois anos. 

Cada segmento é representado pelas instâncias escolhidas em eleições em separado, descritas a seguir: Estado - os representantes e suplentes são 

indicados pelas principais secretarias e empresas setoriais (em geral o secretário ou presidente); Municípios - a Prefeitura de São Paulo tem assento 

permanente, além de três prefeitos de cada subcomitê, determinados a cada eleição; Sociedade Civil é composta por entidades legalmente constituídas, 

separadas em dois grupos de quatro categorias cada um, oito ao todo, e, os Grandes Usuários (indústria, agricultura, abastecimento público e outros usos); 

e Outros Usuários (associações técnicas, científicas, organizações não governamentais; universidades, associações ligadas ao consumo de água, etc.). 
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Faz parte da estrutura organizacional do Comitê a Diretoria2 , escolhida também a cada dois anos, assim como as Câmaras Técnicas que tratam de temas 

específicos referentes aos recursos hídricos e suas interfaces, podendo extinguir-se ao final de seus objetivos.  

Os subcomitês foram definidos a partir das suas principais sub-bacias, buscando adequar os limites municipais aos limites hídricos. Segundo entrevista 

realizada com membros do CBH – AT por ALVIM (2003)  reconheceu-se que, aos moldes das UGRHIs, a divisão hidrográfica pura não era mais adequada às 

necessidades de gestão da bacia hidrográfica. A partir dessa percepção das identidades sub-regionais e do cruzamento das sub-bacias, foi proposta a 

subdivisão da Bacia do Alto Tietê em cinco sub-regiões (e não em sub-bacias), aliado ao fato de que o Município de São Paulo deveria articular todos os 

municípios, por sua preponderância regional.  Alvim (2003) destaca que inicialmente houve a subdivisão em sub-regiões, procurando agregar municípios. 

Em Alvim (Ibid.) comenta-se que esse desenho foi consagrado, induzindo o município de maior hegemonia política e econômica a integrar todas as sub-

regiões nos futuros colegiados dos subcomitês. A cinco sub-regiões e seus respectivos municípios são: 

• Cotia-Guarapiranga: Cotia, Embu, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra; os municípios de São Lourenço da Serra e Juquitiba foram 

integrados posteriormente, em 1997, por ocasião da formação do respectivo subcomitê; 

• Billings-Tamanduateí: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; 

• Tietê-Cabeceiras: Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis, Guarulhos e Arujá;  

• Juquerí-Cantareira: Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Mairiporã;  

• Pinheiros-Pirapora: Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, Itapevi, Barueri, Osasco, Carapicuíba e Jandira.  

 

                                                           

2  A Diretoria é composta pelo Presidente, em geral um Prefeito; o Vice – Presidente, lugar ocupado por um membro da Sociedade Civil; e o Secretário Executivo, função de um representante do Estado, em geral 

ligado à Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento e Obras. Esta organização não é regra instituída, e sim, herdada do Comitê Piracicaba – Capivari – Jundiaí, primeiro a funcionar no Estado. Porém, houve gestões 
em que os papéis se inverteram, em função de acordos estabelecidos entre os membros do Comitê do Alto Tietê.  
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A formação dos subcomitês, pelo Comitê do Alto Tietê, tem como objetivo principal a promoção do gerenciamento descentralizado, participativo e 

integrado dos recursos hídricos no âmbito das sub-bacias, em função da complexidade dessa Bacia.  Conforme Alvim (Ibid.), os subcomitês foram entre 1997 

e 1998, na seguinte sequência: a) Cotia-Guarapiranga, em agosto de 1997; b) Tietê-Cabeceiras, em  setembro de 1997; c) Juqueri-Cantareira, em  novembro 

de 1997; d) Billings-Tamanduateí, em dezembro de 1997 e, e) Pinheiros-Pirapora, em agosto de 1998.  

Embora a divisão da Bacia em sub-regiões previsse, desde o princípio, a descentralização das atividades do CBH-AT em subcomitês, somente a partir da 

instituição da Lei de Proteção  e Recuperação dos Mananciais em 1997, a necessidade de se viabilizar tal descentralização avultou-se, uma vez que a nova 

legislação só seria regulamentada a partir da elaboração de leis específicas no âmbito de cada sub-bacia do Alto Tietê (Ibid.).   

Apesar de serem organismos descentralizados de gestão das águas, os subcomitês de bacia não têm poder de deliberar ações independentes de seu Comitê. 

Todas as deliberações votadas em plenárias, no âmbito das atribuições dessas instâncias, devem ser submetidas ao referendo da plenária do CBH - AT. 

Os regimentos internos, os quais apresentam poucas diferenças de um para outro, definem objetivos, atribuições e composições dos respectivos 

subcomitês. Dentre as atribuições 3, previstas para essas instâncias, destacam-se as seguintes, que contribuem para a articulação das mesmas com as 

políticas urbanas em suas respectivas sub-bacias: promover a integração dos órgãos e das instâncias governamentais atuantes na sub-bacia; buscar a 

articulação dos municípios da sub-região, através da formação de consórcios ou do fortalecimento e integração dos existentes; promover ações visando à 

compatibilização da legislação municipal com a legislação estadual; recomendar diretrizes para as políticas setoriais dos organismos e das entidades que 

atuam regionalmente na área; integrar-se com o setor privado e demais Sistemas de Gestão institucionalizados, garantindo a participação da sociedade civil; 

promover e apoiar a constituição de associações de usuários de água e de ONGs defensoras da qualidade ambiental; recomendar alterações em políticas, 

                                                           

3 Comparando-se as atribuições de todos os subcomitês, nota-se que, de certa forma, repetem-se, com algumas alterações de redação ou de assuntos específicos de cada sub-região. Consideraram-se, como modelo 

a ser comentado nesse item, as atribuições do subcomitê Cotia-Guarapiranga que, para os fins desta pesquisa, abrange o maior número possível de atribuições relacionadas à temática discutida. Destaca-se que, no 
sub-comitê Pinheiros-Pirapora, não se preveem, em suas atribuições, ações aliadas à legislação de mananciais, uma vez que essa sub-bacia é a única que não tem áreas com essas características.  
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ações, planos e projetos setoriais a serem implantados nas respectivas sub-regiões e Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais; efetuar o 

acompanhamento e avaliação sistemática dos programas, projetos e ações governamentais, no âmbito das sub-regiões; deliberar sobre a aplicação de 

recursos financeiros em serviços e obras de interesse para a gestão da Sub-Região e da ARPM correspondentes; aprovar previamente o Plano de Bacia e o 

Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA, referentes à sub-região e à ARPM correspondente, bem como acompanhar sua implementação; 

submeter ao CBH-AT definição, delimitação e proposta de criação de Áreas de Intervenção, quando houver, e as respectivas diretrizes e normas ambientais 

e de interesse regional; e recomendar a celebração de convênios entre Estado e Municípios.  

A composição de representantes previstas nesses organismos, aos moldes do CBH-AT, deve ser tripartite e paritária nas decisões. Destaca-se que os 

representantes do Estado devem ser indicados pelo Comitê de acordo com a importância do setor na sub-região. Já o segmento Município envolve as 

prefeituras de cada sub-região e representantes do município de São Paulo, o qual varia de subcomitê para subcomitê. No segmento Sociedade Civil, em 

geral, encontram-se representados os seguintes usuários, com variação do número de representantes segundo a composição definida em regimento 

interno: associações comunitárias ligadas ao consumo do recurso hídrico para uso doméstico, com interesses no abastecimento público, saneamento e 

saúde pública; representantes de associações ligadas ao consumo do recurso hídrico para atividades industriais, comerciais e imobiliárias; representante de 

associações ligadas ao consumo do recurso hídrico para lazer e pesca; representantes de associações de defesa do meio ambiente; representantes de 

entidades técnicas; representantes de Universidades e Institutos de Pesquisa; e um representante de entidade de defesa do cidadão. 

O fato do CBH – AT ter sido dividido em subcomitês possibilitou, segundo Neder (2001) a construção, desde 1997, de um processo dinâmico de 

planejamento participativo na metrópole  por meio destas sub-instâncias descentralizadas, buscando aproximar os problemas locais e sub-regionais, e 

indicando novos encaminhamentos para a solução dos conflitos da realidade local4.  

                                                           

4 Em Alvim (2003) aprofunda-se a dinâmica e gestão do Comitê do Alto Tietê e seus subcomitês, entre 1994 e 2020, defendendo-se que essas instâncias contribuíram para gestão da metrópole no periodo analisado, 

particularmente em função da ausência de uma instância de gestão metropolitana.  
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Alvim, Bruna e Kato (2008) apontam que, principalmente a partir de 1997, com a aprovação da nova Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais, o papel 

dos subcomitês de bacia, embora em estágios distintos, valorizaram-se frente aos desafios de formulação e implementação dos novos instrumentos de 

planejamento e gestão; estes, devem ser construídos para equacionar os problemas relativos não somente à degradação dos mananciais, mas também à 

melhoria da qualidade do ambiente urbano e consequentemente da qualidade de vida de seus habitantes. Os subcomitês de bacia Cotia – Guarapiranga e 

Billings – Tamanduateí, embora em diferentes níveis, contribuíram para os avanços desse modelo. O primeiro, de modo pioneiro, foi responsável pela 

elaboração da lei especifica da Área de Proteção e Recuperação da Bacia Hidrográfica da Guarapiranga – APRM – Guarapiranga, entre o final dos anos de 

1990 e início de 2001. O segundo, ao elaborar uma legislação especifica para a APRM – Billings, alguns anos depois, em meados dos anos de 2000, acabou 

por implementar a revisão do modelo inicial da lei da Guarapiranga, como fruto de um processo de aprendizado coletivo.   

3.2 Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais  

Como já colocado, no Estado de São Paulo, tanto a Política Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo - Lei n° 7633/1991, quanto a Lei Estadual de Proteção 

dos Mananciais - Lei n° 9866/1997 - legislações que incidentes sobre os recursos hídricos do Estado de São Paulo e sobre as áreas de proteção dos 

mananciais estaduais de abastecimento de água, incorporaram a bacia hidrográfica como unidade de gestão e planejamento.  Outorgou-se a 

responsabilidade da gestão dessas unidades ao fórum coordenador da bacia: os comitês de bacia. Entretanto, os territórios em que atuavam também eram 

orientados por outras legislações e políticas setoriais definidas nos distintos níveis de governo em que o Brasil se organiza.  

Importante ressaltar que a instituição de uma nova lei de mananciais em 1997, foi considerada uma importante conquista para reversão da situação critica 

em que já se encontrava, naquela ocasião, a área de proteção dos mananciais. Embora, desde meados da década de 1970, aproximadamente 53% do 
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território metropolitano, que envolvem os reservatórios integrantes do sistema metropolitano de abastecimento de água, estivessem protegidos pela 

Legislação de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo , havia um quadro de degradação, em parte fruto do modelo legal instituído 

na ocasião. Especialistas enfatizam que a publicação da legislação da década de 19705, ao impor severas restrições relacionadas ao uso e a ocupação do 

solo, acabou por acentuar ainda mais a expansão desordenada dos loteamentos irregulares e favelas, contribuindo, inclusive, para a desvalorização das 

terras naquela região (ANCONA, 2002). A pequena eficácia dessa legislação culminou num movimento crítico de vários setores da sociedade, resultando, na 

década de 1990 ,em propostas de aperfeiçoamento e modificações dessa legislação.  

A LPM da década de 1970 delimitou sua área de atuação em duas categorias – áreas de 1ª categoria e áreas de 2ª categoria, subdivididas em três classes 

cada uma. Para cada categoria delimitada a lei impôs restrições diferenciadas, sintetizadas a seguir: 1- ÁREAS DE 1ª CATEGORIA: as não edificáveis, 

restritivas, envolvendo  a) as faixas de 50m ao longo das margens dos reservatórios e rios identificados na Lei n° 898/75; as faixas de 20m, nas margens dos 

seus afluentes diretos; as faixas non edificand estabelecidas no Código Florestal , para os demais cursos d’água; b) as áreas que apresentam declividade 

superior a 60%; c) as áreas cobertas com vegetação nativa. 2- ÁREAS DE 2ª CATEGORIA: as edificáveis, subdivididas segundo adensamentos possíveis: a) 

áreas de classe “A”,  as que já haviam sido ocupadas e arruadas, com densidade demográfica superior a 30 hab/ha, anteriormente à aprovação da LPM, bem 

como as áreas adjacentes – sendo permitida a densidade máxima de 50 hab; b) áreas de classe “B”, constituídas por uma faixa de área unida à classe “A” , 

com largura que deveria ser definida por meio de cálculos que levassem em conta sua distância em relação às áreas de 1ª categoria, e a área total da classe 

“A” envolvida; c) áreas de classe “C”, que seriam todas as demais áreas. 

                                                           

5 A Legislação de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana se São Paulo – LPM - foi instituída mediante a publicação das Leis Estaduais n° 898/ 1975 e 1.172/1976, e regulamentada pelo Decreto Estadual n° 

9.714/1977, demarcando uma área que ocupa cerca de 53% do território metropolitano (4.243 Km²), abrangendo 27 municípios e envolvendo todos os reservatórios e rios que integram o sistema metropolitano de 
abastecimento de água, sendo eles: a leste - Ponte Nova, Taiaçupeba, Paraiatinga, Biritiba, Jundiaí, Itatinga, Itapanhaú e Guaió; a oeste – Cotia e Pedro Breicht; ao norte – Cabuçu, Engordador, Juqueri e Jaguari; ao 
sul – Guarapiranga, Billings, Capivari - Monos e França. 
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Para Ancona (2002), a LPM considerou as áreas protegidas apenas sob o ponto de vista da preservação dos reservatórios, com base em estudos técnicos de 

análises das cargas poluidoras, provenientes de diversas atividades urbanas e rurais, e a capacidade de absorção pelos corpos d’água. Com os estudos 

gerados, foram calculados os limites máximos de aproveitamento do solo, sem ser levada em consideração a estruturação urbana dos municípios 

abrangidos pela legislação e a real ocupação regional à época.  Esta situação ficava evidente ao ser calculada a restrição da possibilidade de ocupação, nos 

terrenos existentes nas áreas edificáveis, situadas nas áreas de segunda categoria na classe A. Nessas áreas, a partir do cálculo da densidade populacional 

máxima de 50 hab/ha, observava-se que o terreno mínimo seria de 700 m², situação bastante distinta da definida como ocupação existente. Nas demais 

classes, o cálculo seria mais minucioso, pois deveriam ser levadas em consideração as distâncias dessas áreas em relação à classe “A” e à classe de 1ª 

categoria. Isso acarretaria, na maioria dos casos, cálculos em terrenos situados nas classes “B” e “C,” com lotes mínimos variando entre 1500 e 6.000 m², o 

que era compatível com a densidade máxima de 34 hab/ha nessas áreas. 

Para Ancona (Ibid.) a aplicação da LPM era extremamente complicada e não compunha um diálogo com a legislação de uso do solo dos municípios 

abrangidos. Dentre os limites restritivos da LPM é de se destacar: destinação prioritária dos recursos hídricos ao abastecimento de água; exigência de área 

permeável nos lotes; limite de 2 pavimentos nas edificações em ares de classe “A”; proibição de equipamentos de sistema de abastecimento de água e 

coleta de esgoto em áreas de classe “C” e de 1ª categoria; proibição de existência de aterro sanitário em toda a área de Proteção dos Mananciais; normas 

para atividades agrícolas impondo limites para uso de fertilizantes. E, para qualquer empreendimento ou qualquer intervenção (edificação ou reforma de 

usos residenciais, comerciais, industriais, institucionais, loteamentos, infraestrutura, movimento de terra, supressão de vegetação, mineração, agricultura, 

etc.) deveria ser obtida prévia aprovação da CETESB, ou do órgão responsável pela aplicação da LPM: “Para a LPM, as possibilidades de ocupação são 

definidas pelas condições de proteção da qualidade das águas das represas e características do meio físico.” E acrescenta: “Quanto mais longe o terreno 

estiver dos reservatórios, maiores serão seus potenciais de aproveitamento, independentemente (nos casos de classe “C”) de estar em zona urbana, ou 

rural e, nestes casos, distante de qualquer infraestrutura existente.” (Ibid., p.287) 
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Segundo essa autora, uma dificuldade relevante para a LPM ser bem aplicada, o fato de que os empreendimentos deveriam ser aprovados em duas 

instâncias de governo – estadual e municipal – e atender a legislações diferentes.  A complexidade em relação à aprovação de um empreendimento e ou 

fiscalização por parte do poder público tornou-se fator bastante decisivo do aumento da informalidade.  

Para Marcondes (1999), as restrições impostas pela LPM poderiam ser consideradas modelo teórico de ocupação desejável da bacia, sendo portanto 

inadequadas à realidade da dinâmica de uso e ocupação do solo. Os dificultadores da interpretação dos cálculos que indicam os tipos de ocupação nas áreas 

protegidas ser analisados caso a caso, impedem uma fiscalização eficiente por parte do Governo do Estado, que, por sua vez, não dispôs muitos recursos 

para esse fim. Já os municípios são responsáveis pela fiscalização da abertura de novos loteamentos, mas não possuíam técnicos com capacitação ou 

competência legal para impor os parâmetros da LPM. 

Diversos autores colocam que as medidas, impostas por aquela legislação, contribuíram significativamente para a desvalorização das áreas adjacentes aos 

reservatórios, sendo a partir daí comercializadas clandestinamente, o que impulsionou a concentração de moradias de baixa renda e um “circulo vicioso de 

intensa desvalorização”. (ALVIM, 2005, p.13) 

Enfim, a LPM caracterizou-se pela exacerbada centralização, bem como pela falta de legitimidade e ausência de instrumentos adequados de gestão, 

mostrou-se ineficaz para conter a crescente ocupação irregular da área de mananciais (CBH - AT / FUSP, 2002). Tratando-se de áreas de interesse regional, a 

autonomia dos municípios em relação às políticas de uso e ocupação do solo não foi considerada, o que resultou em conflitos políticos intensos (ANCONA, 

op. cit.). As imposições restritivas, presentes na legislação, em relação ao uso e ocupação do solo, desvinculadas de políticas habitacionais e de 

infraestrutura, não tornaram nem eficaz, nem eficiente, essa política ambiental, desconsiderando, inclusive, a irregularidade já existente nas áreas 

protegidas (ALVIM, 2003).  Ao contrário, as medidas impostas por essa legislação contribuíram para a desvalorização das áreas próximas aos reservatórios, 

induzindo suas respectivas comercializações de modo clandestino e aumentando cada vez mais a concentração de moradias de baixa renda, resultando, 

assim, em um círculo vicioso de intensa desvalorização, como já comentado. (ANCONA, op. cit.)  
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Após muitas pressões e amplos debates junto ao Estado, municípios e sociedade civil, no sentido de ser revisada a legislação de mananciais da RMSP, em 

1997 foi promulgada a nova Lei de Proteção e Recuperação aos Mananciais, Lei Estadual nº. 9.866. Sua elaboração envolveu uma comissão inter-secretarial, 

coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente, com ampla participação do Comitê de Bacia do Alto Tietê, organismo de gestão das águas da metrópole.  

Seu principal objetivo é proteger e recuperar as bacias hidrográficas de interesse regional, não somente no âmbito da RMSP, mas de todo o Estado. 

Conhecida como a “Nova Lei dos Mananciais”; é considerada, por muitos especialistas, um instrumento contemporâneo de planejamento ambiental, pois 

não assume uma verdade única para todas as áreas, negando o zoneamento rígido e estabelecendo um conjunto de diretrizes e normas contidas em leis 

específicas, que devem instituir orientações de uso e ocupação do solo, dadas as características socioambientais e peculiares da realidade de cada uma, indo 

em busca de um desenvolvimento mais sustentável. 

A instituição, em 1997, da nova legislação dos mananciais no Estado, vinculada ao Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - SIGRH, deu 

aos comitês, e particularmente aos de caráter sub-regional, os subcomitês como o da Bacia do Alto Tietê, a responsabilidade de elaborar, de modo 

participativo, os instrumentos de planejamento ambiental e as leis específicas para regulamentar a nova lei.  

Por meio de Leis Específicas, devem ser definidas as áreas de intervenção - denominadas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRM – a 

serem inseridas em uma UGRHI, bem como as diretrizes de uso e ocupação para cada uma delas, respeitadas as competências dos municípios e da União. 

Encontra-se, no centro desse debate, a ideia de compatibilizar as políticas municipais com as políticas ambientais de cunho regional, principalmente as 

políticas urbanas.  

Entre as diretrizes definidas pela nova legislação, Ancona (op. cit.) destaca as principais: 1) a delimitação e a gestão, das áreas de proteção e recuperação 

dos mananciais, devem abranger uma ou mais bacias hidrográficas consideradas de interesse regional para o abastecimento público, seguindo os limites 

adotados pelo SIGRH no âmbito do território estadual; 2) a delimitação da APRM deve ser proposta pelo Comitê (e/ou Subcomitê), com deliberação 
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favorável do CRH, ouvidos o CONSEMA (Conselho Estadual de Meio Ambiente) e o CDR (Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional), para depois 

serem aprovadas por lei estadual específica; 3) cada APRM deve ter um sistema de gestão, constituído por: (i) órgão colegiado, os Comitês e Subcomitês das 

bacias hidrográfica; (ii) órgão técnico, a Agência de Bacia ou, na sua ausência, órgão indicado pelo comitê; (iii) órgãos da administração pública, responsáveis 

pelo licenciamento de atividades, fiscalização e implementação de programas setoriais; 4) deve ser elaborado um Plano de Desenvolvimento e Proteção 

Ambiental – PDPA, para cada APRM, contendo diretrizes para as políticas setoriais, programa de investimentos, metas para a obtenção de padrões de 

qualidade ambiental; 5) três tipos de Áreas de Intervenção devem ser estabelecidas em cada APRM – áreas de ocupação dirigida, áreas de restrição à 

ocupação e áreas de recuperação ambiental – com normas e diretrizes ambientais e urbanísticas de interesse regional que passariam a ser as unidades 

básicas de controle e orientação do uso e ocupação do solo, no lugar de ‘um zoneamento rígido’; 6) as APRM devem contar com um sistema gerencial de 

informações, constituindo num banco de dados destinado a monitorar e avaliar a qualidade ambiental da bacia; 7) os Comitês das Bacias Hidrográficas 

devem destinar uma parcela dos recursos de cobrança pelo uso da água para a fiscalização e para obras de recuperação dos mananciais; 8) o Estado deve 

garantir compensação financeira aos municípios afetados por restrições impostas pelas leis específicas das APRM e também garantiria, juntamente com os 

Municípios, meios e recursos para a implementação dos planos e programas definidos pelo PDPA e para a manutenção dos programas de fiscalização e 

monitoramento nas APRM. 

Tais diretrizes indicam que as formas de gestão descentralizadas das bacias hidrográficas dependem de uma articulação efetiva entre os diversos atores e as 

instituições atuantes no âmbito do território em questão. Nesse sentido, as leis específicas devem orientar as políticas municipais, de caráter local, e as 

ambientais e setoriais, de caráter regional e vice-versa, em um processo negociado, buscando atingir seus principais objetivos: preservar, conservar e 

recuperar as áreas de proteção dos mananciais, sem, entretanto, perder de vista as dinâmicas socioespaciais e econômicas de cada bacia hidrográfica. 

(ALVIM, 2007). 

Áreas de intervenção com características distintas podem ser criadas, segundo a legislação, com vistas à imposição de disciplina ambiental, a saber: a) Áreas 

de Restrição à Ocupação: as definidas, pela Constituição Estadual e por lei, como áreas de preservação permanente; as de interesse para a proteção aos 
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mananciais e para preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais; b) Áreas de Ocupação Dirigida: as de interesse para a consolidação ou 

implantação de usos rurais e urbanos, desde que atendidos os requisitos que garantam a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de 

água em quantidade e qualidade suficientes para o abastecimento das populações atuais e futuras; c) Áreas de Recuperação Ambiental: aquelas em que os 

usos e as ocupações já estão comprometendo a quantidade e a qualidade dos mananciais, exigindo ações de caráter corretivo das condições ambientais.   

Diversos instrumentos de planejamento e gestão são previstos na Lei 9.866/97; entre eles destacam-se o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – 

PDPA (onde são definidos as políticas públicas e os programas ambientais a serem implementados em cada uma), o Sistema de Informações Gerenciais – SIG 

e os mecanismos de compensação financeira aos Municípios. O objetivo é que esses instrumentos contribuam, a médio e longo prazo, para alterar a 

degradação socioambiental das áreas protegidas do Estado de São Paulo, especialmente da Região Metropolitana de São Paulo ou Bacia do Alto Tietê. 

Cada APRM deve ser dotada de um sistema de gestão próprio, segundo os princípios de gerenciamento participativo e descentralizado, vinculado ao Comitê 

de Bacia e aos seus subcomitês (quando houver).  Esse sistema é composto de três instâncias ─ órgão colegiado; órgão técnico e órgãos da administração 

pública ─ que buscam garantir participação, estrutura de apoio ao desenvolvimento de trabalhos técnicos e envolvimento dos órgãos setoriais do Estado e 

instâncias municipais.   

O Órgão Colegiado é orientado pelos mesmos princípios do Comitê de Bacia, primando pela participação paritária do Estado, dos Municípios e da sociedade 

civil que atuam na área da APRM, todos com direito a voz e voto (Artigo 7º). O Órgão Técnico é a Agência de Bacia (Lei nº 7663/1991) ou, na sua 

inexistência, um organismo indicado pelo CBH, tendo importantes atribuições, de caráter executivo, provenientes das deliberações do órgão colegiado, e 

tendo como responsabilidade a elaboração de importantes instrumentos de planejamento e gestão da bacia, entre eles: o “Relatório de Situação da 

Qualidade Ambiental da APRM, o PDPA; a criação e atualização das Áreas de Intervenção e respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de 

interesse regional; a implantação, operacionalização e atualização e manutenção do Sistema Gerencial de Informações; a compatibilização da legislação 

ambiental e urbanística, estadual e municipal, além da promoção de assistência e capacitação técnica e operacional para órgãos, entidades, organizações 
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não-governamentais e Municípios, para a elaboração de planos, programas, legislações, obras e empreendimentos localizados dentro da APRM (Artigo 8º). 

Os órgãos da administração pública são responsáveis pelo licenciamento, fiscalização, monitoramento e implementação dos programas e ações setoriais e 

têm, entre outras, as seguintes atribuições: promover e implantar fiscalização integrada com as demais entidades participantes do sistema de gestão e com 

os diversos sistemas institucionalizados; implementar programas e ações setoriais definidos pelos PDPAs; contribuir para manter atualizado o Sistema 

Gerencial de Informações (Artigo 9º).  

Há que se destacar que, de acordo com essa lei, a Agência de Bacia assume papel fundamental na redefinição dos rumos das APRMs, principalmente com 

um caráter de articulação entre os atores que atuam na bacia, e as políticas setoriais, fruto da concepção de gestão integrada. As ações desenvolvidas por 

esse órgão técnico devem obedecer às diretrizes dos Sistemas de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, enfatizando novamente o 

viés integrador do modelo que se pretende em área de mananciais. No entanto, a implantação das Agências de Bacia no Estado de São Paulo , 

particularmente na Bacia do Alto Tietê, tem sido bastante problemática, tanto em função de problemas políticos delineados nas diversas gestões do Comitê 

do Alto Tietê e na morosidade de adesão dos municípios , quanto em função da ausência de recursos financeiros, uma vez que a cobrança pelo uso da água, 

nessa bacia, encontra-se ainda suspensa, impactando negativamente, por consequência, a capacidade de organização desse órgão. As atividades técnicas 

estão sendo supridas em parte pelo Comitê de Bacia, particularmente pelas secretarias executivas que acabam por concentrar quase todas as atividades 

vitais ao funcionamento do sistema, ou por meio da contratação de serviços de terceiros.   

NessaS duas sub-bacias ao mesmo tempo em que se deflagrou o processo de aprovação das legislações, os municípios foram obrigados a elaborar seus 

novos planos diretores no contexto do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.570 de 2001. Evidentemente, a participação dos municípios e dos subcomitês, 

para discutir a gestão das águas e a elaboração de uma nova legislação para a área de proteção dos mananciais, acabou por influenciar a elaboração dos 

planos diretores e vice versa, ainda que muitos deles tenham sido elaborados e aprovados em descompasso com a aprovação dessas regulamentações da 

legislação específica.  
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Ainda que de maneira diversificada, o reconhecimento da preexistência de ocupação urbana e ambiental, e da dinâmica urbana que hoje é realidade nestas 

áreas, passa a ser incorporado tanto nas políticas ambientais quanto nas urbanas. No âmbito das duas sub-bacias, Guarapiranga e Billings, áreas de estudo 

desta pesquisa, é essencial, além de discutir a nova legislação, compreender o processo de ocupação e a atual situação dessas áreas, conforme análise nos 

capítulos subsequentes. 

3.3 As legislações especificas da Guarapiranga e Billings  

Como ressaltado, nas duas sub-bacias Guarapiranga e Billings as leis específicas foram elaboradas de modo participativo, e detalham as instâncias 

responsáveis pelo sistema de planejamento e gestão e suas respectivas competências, em concordância com a Lei 9866/1997. O órgão colegiado, de caráter 

consultivo e deliberativo, é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tiete – CBH-AT, ou os respectivos subcomitês de bacia, desde que recebam expressa 

delegação de competência nos assuntos de peculiar interesse de cada APRM. O órgão técnico é a Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tiete, que deveria 

atuar no escritório regional em cada APRM (ambos não implantados ainda). Os órgãos responsáveis pelo licenciamento, fiscalização e monitoramento 

ambiental são específicos da Administração Pública Estadual (Secretaria do Meio Ambiente) e Municipal. 

Embora a lei da APRM-Guarapiranga tenha servido de referência à Lei da Billings, algumas diferenças são notáveis, principalmente em relação aos 

parâmetros urbanísticos mais flexíveis, possibilidades de regularização fundiária dos loteamentos clandestinos e urbanização de favelas.  

Um dos principais pontos de avanço em ambas as leis específicas é a gestão participativa e descentralizada, bem como a proposta de integração de políticas 

regionais, setoriais e municipais.  

A sub-bacia da Guarapiranga teve um pioneiro projeto de lei associado principalmente às inovações decorrentes do Programa de Saneamento Ambiental do 

Guarapiranga. Com a instalação do subcomitê, a SMA criou um grupo de trabalho para elaborar a lei, em 1998, formado por representantes das três 
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instâncias – Estado, municípios e Sociedade Civil, coordenado pela arquiteta Ana Lucia Ancona, representante da prefeitura de São Paulo (SEHAB). Após 

amplos debates no âmbito do subcomitê, no final de 2001, a minuta do projeto de lei foi submetida à aprovação do CBH – AT. Em seguida, no curso de 

2002, foi aprovada pelos demais organismos que envolvem a gestão dos recursos hídricos e meio ambiente  ̶  Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 

e Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA   ̶  sendo em seguida encaminhada ao Executivo Estadual. No entanto, o PL nº 85 foi encaminhado pelo 

Executivo à Assembleia Estadual somente em fevereiro de 2004, sendo aprovado como Lei nº 12.233, em 16 de janeiro de 2006, e regulamentado pelo 

Decreto nº. 51.686, de 22 de março de 2007. A morosidade da aprovação se deu por questões políticas, conforme apontam as entrevistas, fato que acabou 

gerando um reflexo negativo na elaboração do PL Billings.  

No subcomitê Billings - Tamanduateí, embora as discussões sobre a minuta de lei tenham sido encaminhadas inicialmente em paralelo à da Guarapiranga, 

devido  à pouca credibilidade que experimentou o processo entre os anos 2002 e 2006, houve um esvaziamento nessa instância. A minuta do projeto de lei 

foi elaborada entre 2005 e 2007 e, depois de aprovada nas instâncias superiores, foi enviado como PL 639/2008 pelo Executivo Estadual à Assembleia 

Legislativa Estadual em  setembro de 2008, sendo aprovado, no ano seguinte, como Lei nº 13.579, de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 55.342, 

de 13 de janeiro de 2010. Importante destacar que, apesar da SMA ter iniciado um processo de discussão desse instrumento em 1998, foi através do 

Consórcio do Grande ABC que o subcomitê contratou, em 1999, com recursos do FEHIDRO, a FUNDUNESP – Fundação da Universidade Estadual Paulista – 

para a elaboração de diretrizes que fundamentariam o projeto de lei.  As entrevistas apontaram que, em função do caráter genérico desse relatório, 

entregue em 2001, a sub-região acabou por não viabilizar sua lei específica naquele momento. O assunto somente foi retomado a partir de 2004, com a 

mudança de gestão no subcomitê, quando representantes da SMA, SRHSO, PMSP (SEHAB) entre outros, que anteriormente estavam envolvidos no 

subcomitê Cotia-Guarapiranga, deslocaram-se para retomar os estudos referentes à legislação, a partir da experiência da lei da APRM - Guarapiranga. 

Segundo Kubrusly , em entrevista para esta pesquisa6, o principal subsídio ao grupo de trabalho para a elaboração do PL da Billings foi a minuta da lei da 

                                                           

6 A arquiteta Violeta Kubrusly, voluntária desta pesquisa, concedeu entrevista à equipe em janeiro de 2012.  
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Guarapiranga. Esse foi o principal subsídio de trabalho utilizado no caso da Billings. Para acompanhamento do PL, junto aos órgãos competentes do Estado 

(CRH, CONSEMA e Executivo Estadual) na Assembleia  Legislativa, o subcomitê Billings – Tamanduateí montou um Grupo de Trabalho (GT) com essa 

finalidade, composto por representantes dos municípios, dos órgãos estaduais e da sociedade civil organizada.  

A breve descrição, a seguir, das especificidades de cada lei, permite destacar aspectos relevantes às interfaces promovidas pelas legislações com as políticas 

de uso e ocupação do solo urbano. Para tanto, comparam-se os referidos documentos, no que é pertinente a esta pesquisa, com destaque das alterações 

mais significativas entre os Projetos de Leis e o texto de lei, aprovados pela Assembleia Legislativa Estadual.   

Os objetivos das novas leis são praticamente os mesmos, destacando-se, para aquilo que é alvo desta pesquisa, os seguintes: implementar a gestão 

participativa e descentralizada de órgãos governamentais e da sociedade civil, incentivando a implantação de atividades, compatíveis com a proteção e 

recuperação do manancial, que buscam promover a conscientização do problema, além da promoção de Educação Ambiental junto à população residente; 

integrar programas e políticas regionais e setoriais (habitação, transporte, saneamento ambiental, infraestrutura, manejo de recursos naturais e geração de 

renda, necessários à preservação do meio ambiente); assegurar e a ampliar a produção de água para o abastecimento da população, promovendo ações de 

preservação, recuperação e conservação dos mananciais, através da implementação dos instrumentos básicos (PDPA, Lei Específica); atingir a  Meta de 

Qualidade da Água dos reservatórios; orientar e controlar o  uso e ocupação do solo de acordo com cargas poluidoras definidas para ambas as Bacias e com 

as condições de regime e produção hídrica do manancial, estabelecendo para tanto diretrizes e parâmetros de interesse da região para a elaboração das leis 

municipais de uso, ocupação e parcelamento do solo, visando à proteção do manancial; buscar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com 

a proteção e a recuperação do manancial, estabelecendo um desenvolvimento socioeconômico sustentável e ambiental, incentivando a implantação de 

atividades compatíveis com a proteção e recuperação do manancial; implementar a  disciplina e a reorientação da expansão urbana para fora das áreas de 

produção hídrica e de preservação dos recursos naturais. Norteadas pelas diretrizes da Lei 9.866/1997, o  planejamento e a gestão da sub-bacia são 

realizados por meio de alguns instrumentos, previstos em ambas as legislações, entre eles: o PDPA ; as áreas de intervenção e suas normas, diretrizes e 

parâmetros de planejamento e gestão da bacia; normas para implantação de infraestrutura de saneamento ambiental; leis municipais de parcelamento, uso 

e ocupação do solo; o Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental; o Sistema Gerencial de Informações – SGI; o Modelo de Correlação Uso do Solo 
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e a Qualidade da Água – MQUAL; o licenciamento, a regularização, a compensação e a fiscalização de atividades, empreendimentos, parcelamento, uso e 

ocupação do solo; a imposição de penalidades por infrações às disposições da lei; o suporte financeiro à gestão da APRM-G; o Plano Diretor e os 

instrumentos da política urbana de que trata a Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade. 

As legislações específicas de ambas as APRMs buscam definir: (1) parâmetros para preservar, conservar ou recuperar os mananciais por meio de 

instrumentos e índices urbanísticos básicos determinados a partir da medição das cargas poluidoras definidas para cada sub-bacia e (2) as condições de 

regime e produção hídrica do manancial – formalizados no conceito Meta de Qualidade da Água do Reservatório Guarapiranga (MQUAL) .  A ideia central é 

orientar e controlar o uso e ocupação do solo com base na definição da carga de poluição real que os reservatórios podem suportar.  O conjunto de 

diretrizes e parâmetros definidos para cada área e respectivas subáreas, com base no conceito MQUAL7, devem servir de subsídio para a elaboração das leis 

municipais de uso, ocupação e parcelamento do solo, buscando ao mesmo tempo, a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção 

e a recuperação do manancial. Importante destacar entrevistas, particularmente no âmbito de algumas ONGs, que apontaram as dificuldades de se utilizar 

esse instrumento, dada a sua complexidade. No entanto, a possibilidade de serem aplicados parâmetros de uso do solo, que se associam à qualidade da 

água, também é considerado inovador e poderá ser um importante instrumento, particularmente após a implementação do sistema de gestão de modo 

completo – agência regional de bacia e sistemas de informações gerenciais.  

Já as metas de qualidade da água, estabelecidas em cada APRM, devem ser atingidas no ano de 2015. A lei da Guarapiranga estabelece que uma Carga Meta 

Total de qualidade da água. A lei da Billings divide a sub-bacia em cinco compartimentos ambientais - Corpo Central I; Corpo Central II; Taquacetuba-Bororé; 

Rio Grande e Rio Pequeno: Capivari-Pedra Branca; estabelecem-se, desse modo, metas distintas a serem geradas em cada um, em função de suas 

                                                           

7 MQUAL é a representação matemática 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, ocupação 
e manejo do solo, na bacia hidrográfica (Lei Estadual nº. 9.866/1997).  
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características e peculiaridades8.  Além disso, a lei da Billings define os limites das cargas-metas geradas por município  para o planejamento de uso e 

ocupação do solo, artigo esse que foi excluído na Lei da APRM – Guarapiranga , possivelmente em função da desatualização dos valores, dada a demora 

entre a formulação do projeto da lei, e sua aprovação. Provavelmente como compensação dessa falta, a lei reforça o papel do programa de monitoramento 

da qualidade da água, o qual deve avaliar a carga poluidora gerada em cada município da bacia hidrográfica do Guarapiranga. Já na Billings, esse sistema 

deve verificar a consecução da Meta de Qualidade da Água e a aplicação dos modelos qualificados de Correlação entre o Uso do Solo e a Qualidade da Água, 

considerando a carga presente no braço receptor e reservatório. Diversas entrevistas apontaram as dificuldades de implementação desse modelo. Técnicos 

do ISA são particularmente os mais críticos em relação ao uso do MQUAL como instrumento de correlação entre a qualidade da água e o uso do solo, 

principalmente devido à ausência de informações suficientes que permitam a todo e qualquer técnico acompanhar esses procedimentos no âmbito das  

prefeituras ou das agências regionais.  

As duas leis definem o PDPA como o instrumento que deve fixar metas intermediárias por meio de instrumentos de avaliação e simulação, no âmbito do 

Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental e da aplicação do Modelo de Correlação entre o Uso do Solo e a Qualidade da Água – MQUAL. 

Entretanto, é de se destacar que o PDPA Billings não havia sido elaborado anteriormente ao projeto de lei, em atendimento às diretrizes sobre as quais 

dispõe a Lei 9.866/1997. Embora houvesse material suficiente para a sua elaboração em paralelo à lei, como informaram, em entrevista, participantes da 

elaboração do PL da lei especifica da APRM – Billings. 

Outra diferença fundamental são as áreas de intervenção definidas em cada APRM.  Enquanto a Lei da Guarapiranga define três áreas de intervenção   ̶Área 

de Restrição à Ocupação (ARO), Área de Restrição Ambiental (ARA) e Área de Ocupação Dirigida (AOD),  a Lei da Billings inclui uma a mais, a Área de 

                                                           

8 Para o reservatório Guarapiranga, a  redução da carga poluidora a ele afluente, deve ser de 147 kg / dia de carga de fósforo, definida no âmbito do PDPA, a ser atingida no ano de 2015. Para o reservatório Billings, a 
redução das cargas metas totais são definidas segundo os compartimentos ambientais: Corpo Central I: redução da carga de fósforo a 135 kg/dia (cento e trinta e cinco quilogramas por dia); Corpo Central II: redução 
da carga de fósforo a 11 kg/dia (onze quilogramas por dia); Taquacetuba-Bororé: redução da carga de fósforo a 27 kg/dia (vinte e sete quilogramas por dia); Capivari-Pedra Branca: redução da carga de fósforo a 5 
kg/dia (cinco quilogramas por dia); Rio Grande e Rio Pequeno: redução da carga de fósforo a 103 kg/dia (cento e três quilogramas por dia). 
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Estruturação Ambiental do Rodoanel – AER, uma vez que este empreendimento viário, na ocasião, já se encontrava em fase inicial de construção.  Em 

entrevista realizada na SMA, a definição desta AER busca definir diretrizes para a orientação dousos compatíveis na área do Rodoanel, mas os parâmetros 

urbanísticos deverão ser definidos no âmbito das demais áreas de ocupação dirigida, em concordância com os parâmetros definidos nos planos diretores 

municipais.  

No âmbito do detalhamento das áreas de intervenção, importantes diferenças viabilizam distintas possibilidades de preservação, recuperação dos 

mananciais, bem como da regularização das ocupações ilegais em cada APRM, cada qual com as suas especificidades e distintas fases em que foram 

elaboradas e aprovadas.  

Em relação às Áreas de Restrição a Ocupação – ARO, embora as legislações procurem, de forma semelhante, elencar as de especial interesse para 

preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais da Bacia , observa-se um detalhamento maior das especificidades a preservar, bem como dos 

usos admitidos na lei da Billings. O mapa das áreas de intervenção da Billings indica duas AROs,  enquanto o da Guarapiranga indica as áreas ao longo dos 

cursos d’ água, embora o texto da lei explicite-as melhor (FIGURA 3.2).  

De modo geral, os usos permitidos em AROs, em ambas as sub-bacias, são os voltados para atividades de recreação e lazer; educação ambiental; pesquisa 

científica; pesca emancoradouros; instalações do sistema de saneamento ambiental, quando essenciais para controle e recuperação da qualidade das águas; 

obras essenciais de infraestrutura, destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, etc. Entretanto, a lei  da APRM Billings admite a 

possibilidade de intervenções de interesse social, em casos de ocupações pré-existentes em AROs que estejam em áreas urbanas, “para fins de recuperação 

ambiental e melhoria das condições de habitabilidade, saúde pública e qualidade das águas, desde que incluídas em PRIS (Programas de Recuperação de 

Interesse Social) e acompanhadas de mecanismos de controle de expansão, adensamento e manutenção das intervenções” (Art. 19, Inciso III). 

Importante também observar que a minuta do projeto de lei, elaborada pelo subcomitê Cotia-Guarapiranga, para a APRM Guarapiranga, apresentava um 

detalhamento maior das áreas a serem preservadas. Nesse documento, as AROs foram subdivididas em três tipos -  ARO I e ARO II e ARO III, conforme 
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especificidades. Para cada tipo foi detalhado características, diretrizes e usos permitidos. De modo sucinto, foi classificado como ARO I as áreas que 

incorporam  APPs, definindo um grau máximo de restrição; como ARO II os parques significativos da bacia, que são unidades de conservação; e como AROs 

III, as áreas de especial interesse para a preservação e conservação, delimitadas com o intuito de reunir territórios de preservação permanente em espaços 

contínuos da bacia, em que sejam admitidos usos compatíveis. Entretanto, tanto no projeto de lei encaminhado pelo executivo estadual, em 2004, quanto 

na versão aprovada na Assembleia Legislativa em 2006, tais subdivisões desapareceram, tendo sido bastante simplificadas as especificações das AROs da 

APRM- Guarapiranga, a ponto de perder-se inclusive a lista dos parques que deveriam ser preservados .  

No âmbito das AODs, as subdivisões são distintas, dadas as especificidades de cada APRM, principalmente em função das particularidades de urbanização e 

da intensidade de ocupação das duas sub-bacias, em função do que foram devidamente mapeadas.  

A figura 3.2 apresenta, de forma conjunta, a espacialização das áreas de intervenção de duas APRMs. A partir da análise desta imagem observa-se maior 

detalhamento das APRMs Billings e maior homogeneização das áreas de intervenção na Guarapiranga. 
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Figura 3.2 - Espacialização das áreas de intervenção de duas APRMs 

 

Fonte: ALVIM, 2010. Mapa elaborado pelos autores a partir das bases da Leis Especificas das APRM-Guarapiranga e Billings. 

Na APRM – Guarapiranga são definidas seis subáreas de ocupação: Subárea de Ocupação Urbana Consolidada (SUC); Subárea de Ocupação Urbana 

Controlada  (SUCt):; Subárea de Ocupação de Baixa Densidade (SBD); Subáreas Especiais Corredores (SEC); Subáreas de Ocupação Diferenciada  (SOD); 



 

 

133 

 

Subáreas Envoltórias da Represa  (SER). Já  na APRM- Billings são definidas cinco:  Subárea de Ocupação Especial  (SOE); Subárea de Ocupação Urbana 

Consolidada  (SUC); Subárea de Ocupação Urbana Controlada  (SUCt); Subárea de Ocupação de Baixa Densidade  (SBD); Subárea de Conservação Ambiental  

(SCA); estas, no entanto aparecem, de forma mais recortada nos diversos compartimentos ambientais observando as diferenças físicas territoriais e de 

ocupação.    

Apesar de ambas as APRMs possuírem subáreas em comum – SUC, SUCt, SBD – existem diferenças entre os conceitos e os respectivos parâmetros 

urbanísticos, que devem ser observadas.   

De modo geral, nota-se que as subáreas da lei da Billings apresentam maior especificação de diretrizes e usos, incorporando de maneira mais detalhada as 

ocupações existentes. Fica subentendido que a Subárea de Ocupação Urbana Consolidada, prevista na Guarapiranga, foi desdobrada na Billings em mais 

uma – a Subárea de Ocupação Especial – SOE, propiciando maior ênfase às áreas ocupadas por habitações ilegais, cuja definição é a de área “prioritária para 

implantação de habitação de interesse social e de equipamentos urbanos e sociais” (Art. 21, inciso I).  

Os corredores de transporte são tratados, na Lei da Guarapiranga, no âmbito das subáreas Especiais Corredores – SEC. Já na Billings, é o Rodoanel que 

ganha especial atenção como área de intervenção especifica a ser observada - a AER, a despeito de não ter sido especificada em mapa e de não terem sido 

definidos os parâmetros.  

No âmbito da lei da Guarapiranga são definidas as Subáreas de Ocupação Diferenciada – SOD e as Subáreas Envoltórias da Represa – SER. Para essas áreas 

de intervenção são permitidas, em áreas com pouca ocupação ou ao longo da represa, formas de ocupação residencial e usos de lazer com baixa densidade. 

No âmbito da lei da Billings, essas especificidades são tratadas conforme as características dos compartimentos ambientais. Observa-se que a lei da Billings 

não trata de forma diferenciada e homogênea a área ao longo do reservatório, sendo os trechos menos ocupados definidos como Subárea de Conservação 

Ambiental; outros, mais ocupados, variam de categorias de AODs, conforme os usos reais e a intensidade de ocupação da bacia. Isto se deve a uma 

geomorfologia diferente.  
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Os parâmetros urbanísticos na Lei da Billings são definidos por área de intervenção e por compartimento ambiental, enquanto, na Guarapiranga, são 

considerados apenas parâmetros diferentes nas distintas áreas de intervenção. Em ambos os casos eles foram estabelecidos a partir da realidade e das 

especificidades da respectiva sub-bacia, muito embora existam estudos que contestem a relação entre a realidade e os parâmetros definidos para cada área 

de intervenção . No caso do APRM – Guarapiranga, os parâmetros urbanísticos estabelecidos são o coeficiente de aproveitamento máximo, o índice de 

impermeabilização máximo e o lote mínimo. Para a APRM-Billings, são mantidos o coeficiente de aproveitamento, o lote mínimo e a taxa de 

permeabilidade, acrescido o índice de área vegetada.  

Nota-se que, embora o índice de impermeabilização máximo e a taxa de permeabilidade sejam conceitos com enfoques contrários, seus objetivos são 

similares. Enquanto a Lei da Guarapiranga implementa uma visão voltada para obtenção do mínimo de área impermeável,   associado a um coeficiente 

máximo (coeficiente utilizado na LPM da década de 1970), a Lei da Billings  busca definir um índice mínimo de área  permeável, aproximando-se mais do 

índice utilizado pelas legislações municipais  associado à exigência de um índice de área vegetada, índices esses não cumulativos entre si .  

O lote mínimo é um dos principais pontos de polêmicas das duas leis, dada a condição de intensa ocupação e de irregularidades em diversas áreas das sub-

bacias.  Quando se trata de aprovação de novos empreendimentos, ambas as legislações apresentam o lote mínimo de 250 m², a ser aprovado em SUC, 

SUCt ou SOE, este último no caso da Billings. Entretanto, quando se trata de regularização fundiária, a situação é diferente, uma vez que apenas no âmbito 

da APRM – Billings é permitido o lote mínimo de 125 m² “nas SOE e SUC, em todos os compartimentos; e, na SUCt, nos compartimentos Corpo Central I, 

Corpo Central II e Taquacetuba-Bororé” (Art. 75, parágrafo único), nos casos das ocupações existentes nessas subáreas até a data de aprovação da lei.   

Cabe aqui ressaltar que, no âmbito do PL Guarapiranga, o lote mínimo definido para as SUC e SUCt era de 125 m², diferente do texto da lei em 

vigor,mediante cuja aprovação o lote mínimo passou a ser 250 m², devido à emenda, proposta no âmbito da Assembleia Legislativa Estadual, que excluiu o 

referido artigo. Destaca-se que no artigo 22, que trata da SUCts, houve a inserção de mais um parágrafo, passando a ser  permitida a implantação de 

assentamentos habitacionais de interesse social, pelo Poder Público, em concordância com as disposições previstas na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 
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de 2001 (Estatuto da Cidade), sem prejuízo das funções ambientais da área de intervenção. Ao que parece, essa permissão se deu para compensar a 

alteração do lote mínimo mais restritivo.  

Em áreas com pouco ou quase nenhuma ocupação, os lotes mínimos permitidos são maiores, sendo que, na APRM – Guarapiranga, a unidade maior é de 

5.000 m² em SBD e, na APRM- Billings, é de 10.000 m², em SCA.  

Em ambas as leis, os parâmetros urbanísticos das subáreas de Ocupação Dirigida podem ser remanejados pelas leis municipais de parcelamento, uso e 

ocupação do solo. Na lei da Guarapiranga, tal alteração pode ocorrer, desde que mantidas as Cargas Meta Total e Meta Referencial por Município, e que se 

atenda a média ponderada definida para a APRM . No âmbito da APRM Billings, a lei estabelece, em seu artigo 28, que as legislações municipais podem 

definir parâmetros diversos, desde que atendidas as diretrizes e metas referenciais estabelecidas por Compartimentos Ambientais.  

Em se tratando de terras de particulares, embora haja enorme interesse publico, os respectivos mapeamentos9  indicam predominância de Área de 

Ocupação Dirigida (AOD), sendo as demais categorias consideradas sobreposições a esta. No âmbito da APRM-Guarapiranga estão demarcadas apenas as 

diversas categorias de AOD, associadas à sobreposição de AROs localizadas ao longo dos cursos d’ água. Já na APRM-Billings, além das AODs, ocorre também 

a delimitação de algumas AROs.  

A Área de Recuperação Ambiental (ARA), última área de intervenção a ser analisada, merece especial atenção, uma vez que, de acordo com a lei nº 

9.866/1997, trata-se de ocorrências de uso e ocupação em ARO ou AOD, que estão comprometendo o índice de qualidade das águas, exigindo intervenções 

urgentes de caráter corretivo. Ou seja, são áreas alvos de projetos de recuperação, uma vez que comprometem a qualidade das águas devido à degradação 

provocada pelas ocupações irregulares e ou pela ausência de infraestrutura de saneamento ambiental. Dado seu caráter considerado transitório, tais áreas 

não foram demarcadas em mapa de nenhuma das APRMs, ficando sua definição sob responsabilidade do Poder Público.  

                                                           

9 As bases cartográficas, segundo as legislações, estão depositadas em escala 1:10.000 na Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA). 
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Nas duas leis específicas, as ARAs são subdivididas em dois tipos: a) ARA 1, as que têm ocorrência de assentamentos habitacionais de interesse social, 

desprovidos de infraestrutura de saneamento ambiental, onde o Poder Público deve promover programas de recuperação urbana e ambiental; b) ARA 2, 

que são ocorrências degradacionais previamente identificadas pelo Poder Público, que deve exigir, dos responsáveis, ações de recuperação imediata do 

dano ambiental, sendo estas objeto de Programas de Recuperação Ambiental - PRAM. 

A ARA I é objeto de Programas de Recuperação de Interesse Social – PRIS em ambas as legislações, indicando parâmetros mais flexíveis e permitindo ao 

Poder Público municipal atuar em áreas degradadas a fim de recuperá-las. Os PRIS devem corresponder às ZEIS, instrumento urbanístico definido pelo Plano 

Diretor municipal para intervenção em áreas de interesse social.    

A Lei da Guarapiranga define os PRIS como de responsabilidade do Poder Público municipal, podendo ser implementado em parceria com a iniciativa 

privada, quando houver interesse. Já a lei da Billings define que a elaboração e a implantação do PRIS, além de ser responsabilidade dos órgãos e entidades 

do Poder Público das três esferas de Governo, deve ser compartilhada “com as comunidades residentes no local, organizadas em associação de moradores 

ou outras associações civis, bem como com o responsável pelo parcelamento e/ou proprietário da área” (Art. 33). Ou seja, o texto da lei da Billings expressa 

claramente a participação da sociedade civil como importante elemento da implementação dos PRIS.  

No caso da lei da Billings, para obtenção do licenciamento do PRIS o organismo competente deve apresentar um Plano de Urbanização10 (Art. 79) que 

contenha projeto de parcelamento do solo, para fins de urbanização específica, em seu perímetro . Ou seja, a exigência de um plano pressupõe o 

detalhamento de um projeto que garanta a qualidade urbano–ambiental da área. Embora a lei da Guarapiranga não utilize a expressão “plano urbanístico” 

                                                           

10 O Plano de Urbanização deverá ser detalhado abrangendo, quando houver necessidade, sistema viário, lotes, quadras, edificações e áreas públicas, e projetos e propostas de implantação dos seguintes itens, 
correspondentes às etapas de sua execução: a) obras e serviços de terraplenagem, contenção de encostas e consolidação geotécnica; b) drenagem e escoamento de águas pluviais; c) sistema de abastecimento de 
água; d) sistema de coleta, tratamento e destinação de esgotos; e) rede pública de energia elétrica; f) implantação de paisagismo e arborização de áreas verdes e permeáveis; g) proposta de implantação de 
pavimentação; h) solução de coleta regular dos resíduos sólidos; i) solução para resíduos sólidos inertes gerados durante a intervenção; j) pontos, terminais e circulação de transporte coletivo. São previstos ainda 
memorial descritivo e justificativo dos parâmetros urbanísticos específicos para definição de lotes, implantação de novas edificações e mudanças de uso do solo; proposta de ação social e de educação ambiental; 
proposta e estratégia de recuperação ambiental das áreas livres ou a serem desocupadas pela intervenção, com especificação das ações a serem realizadas nas ARO; estratégia de regularização fundiária a ser 
adotada com a especificação dos instrumentos e medidas a serem implementadas, dos responsáveis pela sua execução e dos condicionantes (art. 79). 
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para PRIS, ela dispõe que estes contemplem projetos e ações necessários para a redução do aporte de cargas poluidoras nos reservatórios da bacia11 . O 

detalhamento do que seria um plano de urbanização foi acrescido no Decreto regulamentador nº 51.886/2007. 

De modo geral, ambas as leis preveem ações de regularização dos parcelamentos do solo, empreendimentos, edificações e atividades, desde que 

comprovada a respectiva existência até as datas definidas no âmbito de cada uma. No entanto, para loteamentos enquadrados em ARAs tipo 1 (áreas 

precárias e degradadas) as legislações adotam posturas bastante diferentes, causando inúmeras polêmicas tanto em relação à postura mais flexível (caso da 

Billings) quanto à mais restritiva (caso da Guarapiranga).  

Particularmente em relação à regularização dos assentamentos habitacionais em ARA 1, a lei da Billings dedica uma seção inteira para tratar do assunto. A 

Seção III (arts. 77 e 83), que trata “Da Regularização de Assentamentos Habitacionais de Interesse Social - ARA 1”, dispõe que  os “assentamentos 

habitacionais de interesse social enquadrados como ARA 1”, implantados até 2006 12 , serão objeto de PRIS e são passíveis de regularização.  O processo de 

regularização fundiária pode ter início concomitante à execução das obras e ações urbanísticas ambientais;  seu termino “está condicionado à comprovação 

de que as condições de saneamento ambiental estabelecidas pelo PRIS sejam efetivamente mantidas durante um prazo mínimo de dois anos, contados a 

partir do término das intervenções, com a participação da população local beneficiada” (Art. 82). Ou seja, embora o Poder público municipal seja o 

responsável pela proposição, elaboração, implementação e gestão do PRIS, o licenciamento e a regularização fundiária são concedidos pelo órgão 

responsável no sistema de gestão; no caso, o Estado, por meio da SMA e CETESB.  

No entanto, nessa mesma seção, o artigo 83, acrescido pela emenda aglutinativa nº 64, quando da aprovação, no plenário da Assembleia Legislativa 

Estadual, trata da possibilidade de regularização de lotes inferiores a 125 m ² em ARA 1, que, no texto original do PL nº 639/2008, era estabelecido como 

                                                           

11 As ações e projetos previstos são: implantação de sistema de coleta e tratamento ou exportação de esgotos; sistemas de drenagem de águas pluviais, de abastecimento de água e de fornecimento de energia 
elétrica; sistema de coleta regular de resíduos sólidos; sistema de circulação de veículos e pedestre, provendo tratamento paisagístico às áreas verdes públicas; recuperação de áreas com erosão e estabilização de 
taludes; revegetação de áreas de preservação; desenvolvimento de ações sociais e de educação ambiental, antes e depois das obras previstas, dirigidas à população beneficiada pelos Programas; reassentamento da 
população que tenha de ser removida; estabelecimento de padrões específicos de parcelamento, uso e ocupação do solo. 

12 A preexistência é comprovada conforme verificação na última imagem de satélite, de alta resolução, do referido ano. 
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limite mínimo. Ou seja, na lei da Billings abre-se a possibilidade de regularização em ARA 1, particularmente para  os lotes que não podem ser enquadrados 

na categoria de PRIS, ficando o Poder Público Municipal responsável por assegurar a implantação e manutenção de áreas naturais para fins de compensação 

ambiental. Destaca-se que, em algumas AODs, o lote mínimo, para fins de regularização, é de 125 m², como já comentado anteriormente.  

De modo mais restritivo, a Lei da Guarapiranga define que são regularizáveis somente os assentamentos habitacionais de interesse social, enquadrados 

como ARA 1, e implantados até a data 13de sua aprovação , que sejam objeto de PRIS (art.44), ficando a regularização condicionada também à comprovação 

de que as condições de saneamento ambiental, estabelecidas pelo PRIS, sejam efetivamente mantidas durante um prazo mínimo dois anos, com a 

participação da população local beneficiada. No Decreto que regulamenta a lei em 2007, a regularização em ARA 1 passou a ser permitida em lotes 

inferiores a 250 m², desde que tal lote seja definido no âmbito da legislação municipal, lembrando que, no âmbito da Assembleia Legislativa, quando de sua 

aprovação, a alteração de processou na direção contrária: o lote mínimo, que originalmente era de 125 m², passou a ser de 250 m². A definição de PRIS não 

precisa atender os parâmetros urbanísticos propostos na lei, e sim os parâmetros das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) definidos na legislação 

municipal, os quais variam caso a caso. Para Kubrusly  os “planos de recuperação de interesse social permitem a flexibilização dos parâmetros restritivos que 

não permitiriam ao poder público fazer nenhuma ação”. 

Em ambas as legislações preveem-se também a regularização e o licenciamento do uso e ocupação do solo, em casos que estejam em desconformidade com 

os parâmetros urbanísticos e normas estabelecidos pelas respectivas leis, ou mesmo pelas legislações municipais (exceto para ARA 1), desde que seja 

implementada a medida de compensação de natureza urbanística, sanitária ou ambiental14.  

                                                           

13 No âmbito do PL ficou estabelecido que seriam regularizáveis apenas os assentamentos de interesse social enquadrados como ARA 1 e implantados anteriormente a 10 de outubro de 2001,  data da vigência do 
Estatuto da Cidade.  Na Assembleia Estadual ,a data foi alterada para janeiro de 2006, data da aprovação da lei. Esta alteração se deu provavelmente em função da demora no trâmite de aprovação da Lei, tempo em 
que a ocupação da bacia se intensificou.   

 
14 As medidas de compensação,  a serem executadas nos limites das respectivas APRMs, consistem de: doação, ao Poder Público, de terreno localizado em ARO, ou nas áreas indicadas como de especial interesse de 
preservação pelo PDPA, ou, pelos Municípios, como prioritárias para garantir a preservação do manancial; criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN [...] ; intervenção destinada ao abatimento de 
cargas poluidoras e à recuperação ambiental; permissão da vinculação de áreas verdes ao mesmo empreendimento, obra ou atividade, nos processos de licenciamento e regularização, para atendimento e 
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Além disso, elas também preveem licenciamento, regularização, compensação e fiscalização dos empreendimentos, obras, usos e atividades a serem 

realizados pelos órgãos estaduais e ou municipais, para empreendimentos menores, desde que as leis municipais de planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano observem as diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse para a preservação, conservação e 

recuperação dos mananciais definidas na lei especifica. No caso do subcomitê Cotia-Guarapiranga  (e do CBH-AT) atribui-se a essa instância a 

responsabilidade de analisar as leis municipais, verificando sua compatibilidade com as disposições da lei especifica. Já no caso da Billings, a 

responsabilidade é do Estado. Para que o município participe de fato da gestão da APRM, este deve estar aparelhado em três pontos essenciais: ter corpo 

técnico capacitado, conselho municipal de meio ambiente e plano diretor compatível. O Estado deve prestar apoio aos Municípios que não estejam 

devidamente aparelhados para exercer plenamente as funções relativas ao licenciamento, regularização, compensação e fiscalização. Até a finalização desta 

pesquisa, nenhum município tinha assumido essa função, uma vez que não atendiam os requisitos básicos. Ou seja, embora a responsabilidade do 

licenciamento, regularização e ou fiscalização seja atualmente atribuída ao Estado, em alguns casos o Poder Público municipal pode assumir essa tarefa, 

desde que as legislações municipais, particularmente as de parcelamento, uso e ocupação do solo, estejam em conformidade com as legislações de 

proteção dos mananciais, além de atenderem as exigências relativas ao órgão ambiental competente e à efetiva capacitação de seus técnicos.  

Entrevistas apontaram que a instalação de uma unidade de agencia de bacia em cada APRM é essencial para contribuir para a deflagração desse processo. 

Importante descartar que a Agencia de Bacia do Alto Tietê15, órgão técnico do sistema de gestão das águas, ainda não está adequadamente estruturada, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

cumprimento dos parâmetros técnicos, urbanísticos e ambientais estabelecidos nessa lei, possibilidade de utilização ou vinculação dos terrenos ou glebas [...] que apresentem excesso de área em relação à necessária 
para o respectivo empreendimento, a outros empreendimentos, a obras ou atividades, desde que sejam observados os parâmetros urbanísticos e ambientais estabelecidos nessa lei; pagamento de valores 
monetários, que serão vinculados às ações previstas anteriormente (conforme art. 67 Lei Guarapiranga e art. 90 da Lei Billings). 

15 O artigo 29 da Lei Estadual 7.633/91 define a possibilidade de criação da Agência de Bacia nas bacias hidrográficas onde os problemas relacionados aos recursos hídricos se justifiquem. A criação deste organismo 
está vinculada à decisão do Comitê de Bacia Hidrográfica e à aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A Agência de Bacia é uma entidade jurídica, com estrutura administrativa e financeira própria, 
exercendo as funções de Secretaria Executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica, ou seja, um braço executivo devidamente aparelhado. A  Lei Estadual nº 10.020 /1998 aprovou a constituição das fundações de 
Agências de Bacias Hidrográficas, autorizando o estado a participar dessas Agências. No âmbito do CBH- AT  por meio da Deliberação nº07 de 05/08/98 foi constituída a Agência da Bacia do Alto Tietê. Somente em 
2001 com a aprovação da Lei Municipal nº 13.120 o município de São foi autorizado a participar da Agência de Bacia do Alto Tietê, sendo um importante passo para dar início para sua implantação. 
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não tendo pleno funcionamento e capacidade para realizar as tarefas designadas. Portanto, atualmente a SMA, por meio da Coordenadoria de 

Planejamento Ambiental - CPLA está realizando as atividades do órgão técnico e, a CETESB, do órgão fiscalizador.   

De acordo com a lei da Guarapiranga, o órgão colegiado, o subcomitê de bacia Cotia – Guarapiranga deve ser consultado em casos de regularização e 

licenciamento ambiental. No entanto, dada a morosidade do processo e em concordância com aquela instância, decidiu-se que este seja consultado só 

quando os empreendimentos sejam de grande porte. Os procedimentos normais ficam a cargo da Secretaria do Meio Ambiente ou dos municípios 

devidamente capacitados para tal. No caso da Billings, isso não foi definido em lei.  

Márcia Nascimento, então responsável na SMA pela coordenação dos trabalhos da lei especifica da Billings, destacou, em entrevista para a pesquisa16,  que 

a regularização tem dois caminhos possíveis: (1) o Poder Público pode requerer, em caso de ARAS I, desde que se enquadre em PRIS, a regularização sem a 

anuência do subcomitê; (2) para casos que não se enquadram em PRIS, a regularização pode ser feita por compensação ambiental conduzida pelo Poder 

Público municipal, de modo normal; ou em caso de lotes até 250m², pode utilizar o índice de área vegetada de até 50% da área a ser compensada, 

diminuindo assim o custo da compensação e incentivando o aumento de áreas verdes mais densas.  

Importante destacar que ambas as leis abrem novas possibilidades de verticalização nas duas sub-bacias, antes não permitida pela LPM da década de 1970. 

Na lei da Guarapiranga observam-se maiores restrições, pois, de acordo com o Artigo 24, serão permitido só 2 pavimentos, contados a partir da cota da rua, 

com altura máxima (do pavimento) definida pela legislação municipal nas  Subáreas de Ocupação Diferenciada - SOD e nas Subáreas Envoltórias da Represa 

– SER. Na lei da Billings, o artigo 29 dispõe que, nos casos de condomínios verticais, o gabarito máximo para execução das edificações, dentro do lote 

especificado, “será de 20m (vinte metros), contados a partir da cota do piso do pavimento térreo até a última laje, a de cobertura dos pavimentos, sendo 

toleradas acima desse gabarito apenas as casas de máquinas de elevador e o reservatório de água, quando necessários” (§ 2º). Além disso, admite-se o uso 

                                                           

16 A arquiteta Márcia Nascimento concedeu entrevista à equipe em julho de 2012.  



 

 

141 

 

misto em todas as subáreas, desde que obedecida a legislação municipal de uso e ocupação do solo e as disposições quanto a parâmetros urbanísticos, 

infraestrutura e saneamento ambiental definidas na lei  (Art. 30) 17.  

Em relação à compatibilidade entre os planos municipais e a legislações especificas, embora estudos contratados pela SMA (2005, 2006), apontem que os 

parâmetros urbanísticos das leis específicas foram definidos com base nos zoneamentos propostos pelos Planos Diretores dos municípios das duas sub-

bacias, apontam-se divergências que devem ser superadas a partir da revisão das leis municipais. Durante a realização desta pesquisa, observaram-se 

situações distintas de compatibilização das legislações municipais às legislações específicas, assunto a ser discutido nos capítulos seguintes. Finalizando, 

embora existam diferenças entre ambas as leis, o fato é que a simples implementação desse novo marco legal, nas APRMs Guarapiranga e Billings, 

representa importante avanço ao buscar-se equacionar a realidade das ocupações irregulares, implementando formas sustentáveis de recuperação e de 

preservação das duas sub-bacias. Entretanto, dada à sua complexidade e às dificuldades de implementação do sistema de gestão dos mananciais (escritório 

regional, sistema de informações, etc.) tanto o processo de regularização fundiária quanto as ações de recuperação das áreas degradadas, tendem a ser 

morosas.  

As questões aqui apontadas (e outras que ultrapassam os limites desta pesquisa) demonstram os diferentes percursos de ambas as legislações no âmbito de 

um processo democrático e participativo, que busca redefinir novos rumos para as áreas de proteção dos mananciais, levando-se em consideração a 

realidade da ocupação existente em cada uma. De forma diferenciada, ambas as legislações procuram apontar formas de intervenção na ocupação ilegal, 

considerando esta uma importante realidade a ser equacionada. O grande desafio é o de implementar um modelo de ocupação que priorize a qualidade das 

águas e, com isso, garantir o presente abastecimento da metrópole e um futuro sustentável para as áreas de mananciais.  

                                                           

17 No parágrafo único do art. 30, o  uso misto é admitido em SOE, SUC e SUCt, quando a área de terreno é menor ou igual à cota-parte, limitado a uma unidade residencial e uma não residencial, respeitada a 
legislação municipal de uso e ocupação do solo. 
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A implementação dessas legislações representa hoje um avanço inegável para a realidade das áreas de mananciais e um importante passo para a 

redefinição das políticas locais e setoriais; estas, com certeza devem considerar propostas para a regulação dos usos, ocupações e parcelamentos do solo 

urbano, levando em conta as necessidades de preservação e proteção do ambiente natural, particularmente dos recursos hídricos dessas bacias 

hidrográficas. Com certeza, a eficácia dessas ações depende também da implementação de projetos inovadores que envolvam o Poder Público municipal, a 

sociedade civil e os diversos profissionais que consigam articular as intenções das legislações com as práticas efetivas no território. 
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CAPÍTULO 4. A COMPATIBILIZAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES ÀS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS  DE PROTEÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS 
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4. A COMPATIBILIZAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES ÀS LEGISLAÇÕES ESPECIFICAS  DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 

MANANCIAIS   

As Leis Estaduais nº 12.233/2006 e no 13.579/2009 impõem aos municípios compreendidos pela  sub-bacias hidrográficas  da  Guarapiranga e Billings que 

compatibilizem sua legislação urbanística às diretrizes, normas ambientais e índices urbanísticos de interesse para a preservação, conservação e recuperação 

dos mananciais, condicionando a municipalização das atividades de licenciamento e de regularização.  

Este capítulo busca discutir em que medida os novos instrumentos urbanísticos, propostos para os municípios inseridos nas duas sub-bacias, particularmente 

os planos diretores municipais, incorporam os princípios de recuperação, conservação e preservação, das vigentes legislações de proteção e recuperação 

ambiental, na sub-bacia.  Apresenta, ainda uma síntese da situação dos PDs na sub-bacia Juqueri-Cantareira.  

Os quadros a seguir apresentam a atual situação dos planos diretores nas duas sub-bacias – Guarapiranga e Billings.  
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Quadro 4.1 - Relação dos municípios que têm áreas na sub-bacia da Guarapiranga e Situação dos Planos Diretores 

MUNICÍPIO  
POPULAÇÃO 
TOTAL (2010) 

1 

POPULAÇÃO EM 
ÁREA DE 

MANANCIAIS 
(2000) 2 

PLANO DIRETOR 3 

ANTERIORES VIGENTE DESCRIÇÃO ALTERAÇÕES/COMPL. 

COTIA 200.647 
1.915 

 
Lei Complem. nº 

01/91 
Lei Complem. n° 72/2007 

Cotia - Esta Lei aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, 
Econômico e Social do Município de Cotia nele estabelecendo as diretrizes 
e normas para o seu desenvolvimento, orientando os agentes públicos e 
privados que atuam na construção e gestão da cidade, com o propósito de 
melhorar a qualidade de vida de seus moradores e usuários, promover o 
progresso urbano, econômico e social para todos, pautando-se pelos 
princípios, normas e instrumentos da Constituição Federal, da Constituição 
Estadual, do Estatuto das Cidades e da Lei Orgânica do Município. 

PLANO DE ZONEAMENTO - LEI 
COMPLEMENTAR Nº 95, DE 24 

DE JUNHO DE 2008 

EMBU 239.939 58.595 
Lei Complem. n° 

72/2003 
Lei Complem. n° 186, de 20 

de Abril de 2012. 

Consolida as disposições do Plano Diretor do Município incorporando as 
revisões realizadas conforme determinação prevista no § 3º do Artigo 40 
da Lei 10.257/01 e dá outras providências 

Lei Complementar n° 84/2006               
Decreto Municipal nº 91/07              
Lei Complementar nº 122/09             
Lei Complementar nº 123/09             
Lei Complementar nº 126/09             
Lei Complementar nº 142/10 
Lei Complementar n° 186/12 

EMBU-GUAÇU 62.718 56.916 

Projeto de Lei n° 
014/2006                          

Proj. de Lei n° 
002/2007 

Lei Complem. n° 33/2007 

Em atendimento ao disposto no Artigo 182 da Constituição Federal, do 
Capítulo III da Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - 
e do artigo 183 da Lei Orgânica Municipal, fica aprovado, nos termos desta 
Lei, o Plano Diretor do Município de Embu Guaçu. 

Lei Complementar nº 65/10; 
Lei Complementar n° 69/10; 
Lei Complementar n° 70/10; 
Lei Complementar n° 74/11 

ITAPECERICA DA SERRA 152.407 129.685 
Lei n° 1238/2001                            
Lei Municipal nº 

1.272/02   
Lei n° 1.771/2006 

Em atendimento ao art. 172 da Lei Municipal n° 1.238, de 29 de maio de 
2001 procede-se na presente Lei a revisão do Plano Diretor Estratégico do 
Município de Itapecerica da Serra. 

Lei Municipal nº 2.027/09 
Lei Municipal nº 2.123/10 

JUQUITIBA 28.717 1.439 
 Projeto de Lei n° 

38/2007 
Lei n° 1.507/2007 

Em atendimento às disposições do Artigo 182 da Constituição Federal, do 
Capítulo III da Lei nº. 10.257 - Estatuto da Cidade e Lei Orgânica Municipal 
fica instituído o Plano Diretor Estratégico do Município de Juquitiba. 

Lei Municipal nº 2.027/09 

SÃO LOURENÇO DA SERRA 13.957 
472 

 
Projeto de Lei nº 

419/08 
Lei nº 738/2008 

Artigo 1º. Em atendimento às disposições do Artigo 182 da Constituição 
Federal, do Capítulo III da Lei nº. 10.257 - Estatuto da Cidade e Lei Orgânica 
Municipal fica instituído o Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Lourenço da Serra. 

- 

SÃO PAULO 11.245.983 517.788 Lei Ordinária 
10.676/88              Lei  
Ordinária 13.260/01                

Lei Ordinária 8.881/79                 
Lei Ordinária 9.049/80               
Lei Ordinária 9.411/81              

Projeto de Lei n° 
290/02 

Lei Municipal nº 13.430/02 Esta lei institui o Plano Diretor Estratégico e o Sistema de Planejamento e 
Gestão do Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo.  
Estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui 
os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o 
parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município 
de São Paulo 
 

Lei Complementar n° 
13.885/2004                         
 

Sub Capela do Socorro 594.930 232.945 
Lei Complementar n° 13.885 

Anexo XIX 

Sub M'Boi Mirim 563.305 208.650 
Lei Complementar n° 13.885 

Anexo XIX 

Sub Parelheiros 139.441 76.193 
Lei Complementar n° 13.885 

Anexo XX 

Abreviações: SI – Sem informação / PRE: Plano Regional EstratégicO. Fonte: 1- Os dados de população total de 2010 são provenientes do IBGE. 2- não foi possível obter a população em área de mananciais em 2010, consideramos a de 2000 com base 
no Relatório PRIME 2005; 3 -  Legislações do Plano Diretor: http://www.leismunicipais.com.br/legislacao-municipal-da-prefeitura/4880/leis-de-cotia.html; http://cmembu.sp.gov.br/cmembu/; http://ceaam.net/ebg/legislacao/; http://ceaam.net/its/ 
legislacao/; http://www.camarajuquitiba.com.br/; http://www.cmsaolourencodaserra.sp.gov.br/Legislativo/legislacao.html; http://www.camara.sp.gov.br/legislacao.asp. 

 

http://www.camara.sp.gov.br/legislacao.asp
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Quadro 4.2 – Relação dos municípios que têm áreas na sub-bacia da Billings e Situação dos Planos Diretores 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 
TOTAL (2000) 

1 

POPULAÇÃO EM 
ÁREA DE 

MANANCIAIS 
(2000) 2 

PLANO DIRETOR 3 

ANTERIORES VIGENTE DESCRIÇÃO ALTERAÇÕES/COMPL. 

DIADEMA 385.838 60.611 

Lei Ordinária nº 1357/94                       
Lei Complem. nº 50/96        

Lei Complem. nº 161/02                         
Lei Complem. nº 225/05                         
Lei Complem. nº 225/06                          
Lei Complem. nº 241/07 

Lei Complem. nº 
273/08                                  

Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Diadema 
estabelecendo as diretrizes gerais da política municipal de 
desenvolvimento urbano, e dá outras providências. 

Lei Complementar nº 277/08                                                  Lei Complementar nº 
286/09                                                       Lei Complementar nº 287/09         Lei 
Complementar nº 294/09                                               Lei Complementar nº 

300/09    

RIBEIRÃO PIRES 112.994 86.587 
Lei Municipal nº 1250/71                                     
Lei Municipal nº 3882/95 
Lei Municipal n° 4791/04 

Lei Municipal n° 
5.555/11 

Lei n° 5.555, de 08 de julho de 2011: Altera dispositivos da Lei nº 
4.791, de 14 de  setembro  de  2004,  que instituiu  o  Plano  
Diretor  da Estância  Turística  de  Ribeirão Pires, e dá outras 

providências. 

- 

RIO GRANDE DA SERRA 43.912 34.635 - 
Lei Municipal nº 

1.635/06 

Em consonância aos ditames do Artigo 182 da Constituição da 
República Federativa do Brasil e da Lei Federal 10.257, de 10 de 
julho de 2001, fica instituído, nos termos desta lei, o Plano Diretor 
Participativo do Município de Rio Grande da Serra. 

- 

SANTO ANDRÉ 676.177 25.976 
Projeto de Lei nº 13/2004 
Lei Municipal nº 8.696/04 

Lei Municipal nº 
9394/11 

A Câmara Municipal de Santo André aprovou, dia 06 de dezembro 
de 2011, o Projeto de Lei 050/2010, do Executivo, que propôs a 
revisão do Plano Diretor. A Lei 9394/11, lei de Revisão do Plano 
Diretor é o resultado de um trabalho conjunto do Poder Executivo, 
da população andreense e do Poder Legislativo e altera a Lei nº 
8.696 de 17 de dezembro de 2004. 

- 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 764.922 190.491 
Lei Municipal nº 4434/96 
Lei Municipal nº 5.593/06 

Lei nº 6184/11 
Lei nº 6.184, de 21 de Dezembro de 2011, Institui o novo Plano 
Diretor do Município de São Bernardo do Campo. 

Lei Nº 6238, de 13 de Dezembro de 2012 dispõe sobre a alteração da Lei 
Municipal Nº 6.184, de 21 de Dezembro de 2011 - Plano Diretor do Município 
de São Bernardo Do Campo; da Lei Municipal Nº 6.222, de 3 de Setembro de 

2012, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; da Lei Municipal 
Nº 5.959, de 13 de Agosto de 2009, que dispõe 1:1048576 as Zonas Especiais 
de Interesse Social (Zeis), Habitação de Interesse Social (His) e Habitação de 

Mercado Popular (Hmp); da Lei Municipal Nº 5.714, de 23 de Agosto de 2007, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração e apresentação do Estudo 
de Impacto de Vizinhança - EIV e do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, 

e dá outras providências. 
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 26/03/12  LM6222/12 

alterada pela LM6238/12  * anexo alterações 

SÃO PAULO 11.245.983 517788 Projeto de Lei n° 290/02 
Lei Municipal nº 

13.430/02 

Esta lei institui o Plano Diretor Estratégico e o Sistema de 
Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano do Município 
de São Paulo.  

Lei Complementar n° 13.885                         
Projeto de Lei nº 671/2007 

Sub Capela do Socorro 594.930 S.I. 

Projeto de Lei nº 139/04 
Lei Complementar 

nº 13.885/2004 

Estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, 
institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe 
sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do 
Solo do Município de São Paulo 
 

Lei Complementar nº 13.885/2004 - Anexo XIX - Livro XIX   PLANO REGIONAL 
ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE CAPELA DO SOCORRO 

Sub Cidade Ademar 563.305 S.I. 
Lei Complementar nº 13.885/2004 - Anexo XVI - Livro XVI   PLANO REGIONAL 
ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE CIDADE ADEMAR 

Sub Parelheiros 385.838 35.047 
Lei Complementar nº 13.885/2004 - Anexo XX - Livro XX   PLANO REGIONAL 
ESTRATÉGICO DA SUBPREFEITURA DE PARELHEIROS  

Abreviações: S.I.: sem informação / PRE: Plano Regional Estratégico 
Fonte:  1- Os dados de população total de 2010 são provenientes do IBGE. 2- não foi possível obter a população em área de mananciais em 2010, consideramos a de 2000 com base no Relatório PRIME 2005 

3- Legislações do Plano Diretor: http://www.cmdiadema.sp.gov.br/; http://ceaam.net/rbp/legislacao/index.php; http://www.camarargserra.sp.gov.br/; http://www.cmsandre.sp.gov.br/; 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/ secretarias/sp/sp1/lei_4803.htm; http://www.comgas.com.br/conheca_comgas/conheca/downloads/protocolos/estudo-de-viabilidade-ambiental-eva-2010.pdf; 

http://www.camara.sp.gov.br/legislacao.asp 
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Importante ressaltar que, na parte 1 desta pesquisa, realizada entre 2008 e 2010,  elaborou-se um quadro síntese de todos os planos que integram as duas sub-

bacias, organizado segundo a lógica da itemização do próprio documento, onde foram sistematizados alguns aspectos que  remetem às áreas de proteção dos 

mananciais e à sustentabilidade socioambiental do município, na bacia.  Nesta pesquisa,  em continuidade, os dados foram atualizados, com destaque para os 

planos que foram compatibilizados às legislações especificas, após 2010.  

A Lei específica da APRM- Guarapiranga foi aprovada em 2006. Paulatinamente os municípios foram revisando os seus planos diretores municipais. Até 2010, 

data de encerramento da parte 1 da pesquisa,  somente o município de Embu não havia realizado a revisão, fato que ocorreu em 2012. Sendo assim, optou-se 

por aprofundar o caso deste município na parte 2 da pesquisa.  

Na sub-bacia Billings, nenhum município havia revisado seu plano diretor até 2010, pois a lei especifica fora promulgada em 2009. Entre 2011 e 2013   os 

municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires revisaram seus planos diretores.  Nesta etapa da pesquisa,  apesar de terem sido 

sintetizados e analisados os 03 (três) municípios acima, aprofundar-se-á somente o município de São Bernardo, visto que o processo de revisão foi bastante 

participativo e os diversos avanços têm sido observados em seu processo de planejamento.  

Cabe ainda ressaltar que, o município de São Paulo, que possui áreas nas duas sub-bacias, não teve  seu plano diretor  revisado e nem seus planos regionais 

compatibilizados com as leis específicas. O processo de revisão do plano diretor iniciou em 2012 e atualmente encontra-se em fase de aprovação na Câmara 

Municipal.  

Para uma melhor compreensão do processo, a primeira parte deste capitulo, procura sistematizar os planos diretores dos municípios da sub-bacia 

Guarapiranga, revisados entre 2006 e 2010. Na segunda parte, apresentar-se-á os dois casos selecionados nesta etapa da pesquisa – Embu e São Bernardo do 

Campo. Busca-se realizar um balanço dos planos diretores analisados, de forma a destacar limites e avanços do processo em curso.  
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4.1 Considerações metodológicas 

Na análise dos Planos Diretores, quatro aspectos chaves foram considerados fundamentais para se compreender as relações entre as políticas urbanas e a os 

princípios que norteiam a nova política de recuperação dos mananciais:  

 1) Legislação de proteção e recuperação dos mananciais: verifica-se a ocorrência de incorporação das legislações estaduais de proteção dos 

mananciais em vigência e seus instrumentos: a) se o PD leva em consideração a nova lei estadual de proteção e recuperação dos mananciais – Lei 

Estadual nº 9866/1997; e os  princípios e instrumentos previstos na legislação especifica de cada  sub-bacia (APRM – Guarapiranga - Lei nº 12.233 

/2006; Decreto nº. 51.686 de 2007;  APRM- Billings - Lei nº 13.579/ 2009 e Decreto nº 55.342/2010);  

 2) Sustentabilidade Urbano – Ambiental: Considerando aspectos voltados para a recuperação ambiental, verifica-se se o PD incorpora dos 

princípios de sustentabilidade urbano-ambiental (áreas degradadas, áreas verdes, drecursos hídricos e  áreas de proteção dos mananciais); b) se o 

PD propõe políticas fundamentais à recuperação urbana e ambiental das áreas de mananciais – saneamento ambiental, habitação e outras;  ;  

 3) Instrumentos urbanísticos propostos para as áreas de mananciais: a) se o PD propõe um conjunto de instrumentos urbanísticos  para as áreas de 

mananciais, com base no Estatuto da Cidade; c) se os instrumentos urbanísticos propostos no âmbito das novas legislações dos mananciais são 

observados de modo articulado;  

 4) Gestão integrada e participação da sociedade civil: a) se o PD faz menção explicita de pré-disponibilidade a uma gestão integrada que envolva a 

política urbana, a hídrica, a ambiental, e outras políticas setoriais, e se propõe mecanismos de articulação do município com os demais municípios 

da RMSP, em torno de problemas comuns que envolvam as sub-bacias e as áreas de proteção dos mananciais; b) se o PD propõe mecanismos de 

gestão democrática que envolvam a participação da sociedade civil e a iniciativa privada,  particularmente em torno das questões que envolvem as 

áreas de proteção dos mananciais.   
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Sem a pretensão de tratar exaustivamente o tema, a seguir  sintetiza-se os  planos Diretores dos municípios situados na sub-bacia Guarapiranga, destacando os 

apontados acima. Em seguida, a atualização pesquisa.  

4.2  Planos Diretores dos municípios da Sub-bacia Guarapiranga  

Como já ressaltado, a sub-bacia Guarapiranga, com mais de 630 Km² de área, engloba os municípios de: Cotia, Embu, Embu-Guaçú, Juquitiba, Itapecerica da 

Serra, São Lourenço da Serra e São Paulo.  

Do conjunto dos municípios, Itapecerica da Serra é o que tem a maior parte de território inserido na APRM – Guarapiranga (95,97%), com 129.685 habitantes, 

de acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE de 2000. São Paulo destaca-se com a maior concentração populacional da sub-bacia Guarapiranga, com 

517.788 habitantes, subdividida em três subprefeituras – Capela do Socorro, M’ Boi Mirim e Parelheiros. (Quadro 4.1)    

Paralelamente à aprovação da lei da APRM- Guarapiranga (APRM-G), durante a década de 2000, os municípios, revisaram seus planos diretores, por exigência 

do Estatuto da Cidade. Somente os município de Embu e São Paulo ainda não haviam compatibilizado seu Plano Diretor  à nova legislação ambiental até 2010, 

como já mencionado. Os demais municípios procuraram, de certa forma, compatibilizar suas políticas urbanas à nova lei estadual de proteção e recuperação 

dos mananciais.   

A seguir, uma síntese dos principais aspectos de cada plano diretor municipal compatibilizado com a lei especifica até 2010.   
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4.2.1 Cotia 

A área total do município de Cotia ocupa 159,68 km2, sendo que apenas 13,97% de sua extensão está inserida na APRM-G, sendo classificada como rural. A 

área remanescente localiza-se predominantemente na bacia do rio Cotia e pequena parcela, na bacia do rio Pinheiros. Faz limite com os municípios de Embu, 

Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra e São Paulo.    

O PDE do Município de Cotia, Lei Complementar n° 72/2007, regulamenta as áreas de mananciais, dispondo sobre ações integradas e incorporação de 

instrumentos de avaliação de impactos, constantes das legislações federal e estadual. Apesar de ter sido aprovado depois da Lei Específica, não faz referência 

explicita a essa legislação ou mesmo à Lei Estadual 9.866/1997; também não menciona qualquer índice urbanístico decorrente das mesmas,  mantendo 

disposições mais amplas e gerais de preservação e conservação do território que se encontra em área de mananciais.  

O instrumento enuncia uma política de respeito à proteção dos mananciais, expressa de forma explícita,  incluída  em dois grandes títulos do documento:   No 

“Título II – Das Diretrizes Gerais da Política Urbana”, destaca-se o “Capítulo 1 – Da função social da cidade e da propriedade”, cujo artigo 4º aponta como 

aspecto fundamental do respeito à função social da propriedade a importância de um zoneamento municipal compatível com a preservação ambiental. Já o 

artigo 7º associa as necessidades de implementação de infraestruturas urbanas, equipamentos e alocação de atividades econômicas “[...] respeitando as áreas 

de preservação ambiental, histórica e rural permitindo um meio ambiente adequado. No  “Título V – Do Meio Ambiente”, destacam-se especialmente, “[...] a 

inibição de invasão de áreas de APP ou de áreas de amortecimento de APA” (art. 54) associado aos “objetivos de [...] conservar e permitir por meio de ações, 

que se protejam as áreas de mananciais e os lençóis freáticos, cursos e reservatórios superficiais ou subterrâneos de água, regulamentando o uso racional e 

adequado das águas” (art. 55). 

De forma explícita, o plano enfatiza o respeito às áreas já protegidas legalmente (Título III, Capítulo I, art. 13), com referência direta à importância da avaliação 

de impactos, de acordo com legislação federal, estadual e municipal – EIA-RIMA; EPIV E RIV, para atividades que possam ter consequências ambientais. (art. 

14).  
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O macrozoneamento estabelece dispositivos específicos para as áreas de mananciais, definindo a Macrozona de Proteção Ambiental – MPA, que é 

contemplada em uma seção especial, constante do “Título III - Do Zoneamento, Uso e Ocupação Do Solo”, particularmente na seção V.   

O artigo 27 define sua abrangência - unidades de conservação, de preservação e todas as áreas públicas e privadas, necessárias para o equilíbrio do meio 

ambiente urbano, abrangidas pela recuperação dos mananciais e rurais. Os objetivos dessa macrozona, estabelecidos no artigo 28, indicam a necessidade da 

preservação dos recursos naturais e a biodiversidade; o fomento à pesquisa, ecoturismo e educação ambiental, destacando: “[...] proteger e recuperar a fauna, 

a vegetação nativa e dos mananciais, revertendo os processos de degradação das condições físicas, químicas e biológicas do ambiente [...]”.  

Dos instrumentos urbanísticos, o zoneamento é considerado o principal. Parte da área de mananciais é delimitada como zona especial, especificamente na 

categoria das Zonas de Proteção Ambiental – ZPA (Título III, Capítulo III, art. 36), definidas como áreas públicas de interesse ambiental, paisagístico ou 

recreativo “[...] ou de proteção da fauna e de mananciais, necessárias à preservação do meio ambiente [...]”. Esse mesmo artigo estabelece, ainda, que “[...] o 

poder público responsável poderá instituir unidades de conservação, mecanismos ou incentivos para o uso e ocupação do solo, visando sua preservação [...] 

sendo vetada qualquer ocupação ou uso não institucional”. 

Verificam-se, nos dispositivos do PD Cotia, referências à gestão integrada, ou seja, a atuação conjunta com outras esferas de governo e sociedade civil, tendo 

em vista os objetivos das políticas municipais. O PD afirma literalmente que a preservação dos recursos hídricos está vinculada a ações conjuntas nas escalas 

municipais, estaduais e federais, dispondo-se a “[...] aprimorar a gestão integrada de todos os órgãos públicos que cuidem dos recursos hídricos e implementar 

o instrumento de Avaliação Ambiental Estratégica para fins de avaliação, monitoramento e revisão de políticas que ameaçam a produção de água [...]”. (TÍTULO 

V, Capítulo II, art. 57) 

Em relação à gestão democrática, o artigo 55 faz referência à atuação do Poder Público Municipal, em conjunto com os outros poderes institucionais, a 

sociedade civil e a iniciativa privada; enfatiza a necessidade de serem alcançados os objetivos de conservação das áreas de mananciais, lençóis freáticos, cursos 

e reservatórios superficiais ou subterrâneos de água, regulamentando o uso racional e adequado das águas. 
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4.2.2 Embu - Guaçú 

Praticamente toda a área do município de Embu-Guaçú (155,53 km²) está inserido na APRM-G, cerca de 99%. Faz limite com os municípios de São Paulo, 

Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Juquitiba e Itanhaém. 

A análise do PD do Município de Embu-Guaçú (Lei Complementar nº 033/2007) identifica plena compatibilidade com a legislação específica para as áreas de 

proteção dos mananciais, inclusive a previsão de estrutura de organismos públicos e legislações municipais voltadas para esses objetivos. As políticas urbanas 

(TÍTULO I), o sistema de planejamento e a ordenação territorial (TITULO II) inserem-se nesse forte condicionante, o que impõe desafios às possibilidades e 

alternativas de desenvolvimento econômico deste município. 

Permeando todo o PDE, destacam-se, em diversos artigos, objetivos de garantia da qualidade dos recursos hídricos e da sustentabilidade urbana: art. 8º 

(“Título I, Capítulo II – Das Diretrizes das Políticas Urbanas”); artigo 9º, (“Título I, Capítulo II – Dos Objetivos da Política Urbana”), onde se prioriza a 

compatibilização das ações de preservação dos mananciais e de proteção ao meio ambiente, com o uso e ocupação do solo e o desenvolvimento 

socioeconômico; artigo 40 (“Título I, Capítulo VII- Das Diretrizes, Definições da Estrutura, Objetivos e Ações Estratégicas do Meio Ambiente”), que define como 

mananciais quaisquer corpos d´água, superficiais ou subterrâneos; artigos 42, 44, 46, onde se define a estrutura do sistema de planejamento ambiental 

municipal: – SPMAT (Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente), articulada com o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) e com base 

nessa articulação, o estabelecimento do SISMUMA (Sistema Municipal de Meio Ambiente), de acordo com a Lei Orgânica do Município e a Resolução Conama 

nº 237/1997; institui o COMPEMA (Conselho Municipal de Planejamento e Meio Ambiente) e o FUNDEMA (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente) destinados a promover o desenvolvimento municipal. 

O “Título II – Do Sistema de Planejamento e da Ordenação Territorial”, reporta-se, em diversos artigos, à Lei nº 12.233/2006 e incorpora instrumentos 

territoriais aí regulamentados. Entre eles, estabelece a necessidade da implantação de um sistema municipal de informação e cadastro ambiental e urbano – 
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SIMCAU, para a sistematização de informações cadastrais e cartográficas; sociais, culturais e econômicas, etc, necessárias ao planejamento territorial e 

ambiental. (art. 93 do Capítulo II do Título II).  

O PDE de Embu-Guaçú estabelece, no capítulo V - DO ZONEAMENTO – o macrozoneamento que divide o território em quatro macrozonas (art. 104), a saber: I - 

macrozona urbana; II - macrozona rururbana; III – macrozona do eixo empresarial e IV – macrozona de preservação. 

A macrozona de preservação é particularmente definida no artigo 121º como Subárea de Baixa Densidade, o que atesta, nesse caso, a concordância com a lei 

nº 12.233/2006, cujas subdivisões estão elencadas no artigo 126, incluindo 3 tipos de Zonas de Recuperação Ambiental –ZERAs: Zera 1 (art. 144) são as porções 

do território atualmente em desconformidade com a Lei 12.233/2006, onde serão realizados PRIS, de acordo com índices urbanísticos (constantes do anexo do 

PDE); ZERA 2 (art. 148)  são também áreas em desconformidade com a referida lei, cujos mecanismos previstos são de compensação, admitindo-se uso 

residencial, comércio e serviço local, de acordo com os parâmetros da lei específica (igualmente em anexo); ZERA 3 (art. 152) são áreas destinadas à aplicação 

do instrumento PRAM – Programa de Recuperação Ambiental, conforme a lei 12.233/2006.  

Além delas, a ZER - Zona Envoltória da Represa, constituída por uma faixa de 400 m ao redor do Reservatório Guarapiranga, onde se admite uso exclusivamente 

residencial ou de interesse turístico, incluindo comércio e serviço local (art. 159), observando-se que a lei especifica da APRM – Guarapiranga também define a 

Zona Envoltória da Represa.  

Conforme destaca a lei, em todas essas zonas os parâmetros urbanísticos são definidos de acordo com a Lei nº 12.233/2006, organizados em quadros de anexo 

ao PDE.  

O artigo 62 estabelece um conjunto de programas do meio ambiente, para fins de preservação e manutenção ambiental, com destaque para: Programa de 

Gestão, Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Território, como integrante do SISMUMA; Programa de compensação sobre as áreas degradadas; 

Programa de Saneamento Ambiental; Programa Pedagógico de Educação Ambiental – PPEA; Programa Conheça Nossa Flora; Programa Adote uma Área Verde, 

em parceria com a iniciativa privada. 
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Nas diretrizes de Habitação, expressas no artigo 81, destacam-se as que vão ao encontro da recuperação das áreas degradadas, particularmente a promoção, 

nos programas habitacionais, de atividades conjuntas de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental, assegurando-se a preservação das áreas de 

mananciais, bem como a não-ocupação das áreas de risco e dos espaços destinados a bens de uso comum pela população. Dispõe-se também a necessidade de 

elaboração de Plano Municipal de Habitação que promova a implantação de PRIS em áreas de mananciais, com base na Lei Estadual 12.233/2006, buscando 

promover parcerias com as demais esferas de governo e iniciativa privada para sua viabilização.  A Zona Especial de Recuperação Ambiental Tipo 1 – ZERA 1, 

são as porções do território onde serão realizados PRIS em concordância com a lei específica.  

O artigo 201 regulamenta programas e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável municipal, dispondo como fundamentais, conforme a Lei 

12.233/2006: Programa de Regularização Fundiária; Programa Municipal de Saneamento Ambiental e, principalmente, o Programa de Captação de Recursos, 

por constituir território 100% inserido na APRM-G.  

Por fim, os artigos anteriormente mencionados reportam-se às legislações ambientais e à montagem do sistema de planejamento e gestão direcionado às 

ações integradas, ao criar o Sistema de Planejamento Urbano, formado por diversas secretarias, organismos setoriais e conselhos, entre os quais o Conselho 

Municipal de Planejamento e Meio Ambiente – COMPEMA e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – FUMDEMA. Atesta-se aí a 

preocupação com a montagem de um setor capacitado para a gestão da área de mananciais no município, como previsto na lei específica. Dentro dos objetivos 

do SIMCAU está a articulação com os sistemas compatíveis de outras esferas de governo, organizações não governamentais e instituições privadas, como já 

destacado no inicio das análises.  

Vários artigos ressaltam a importância de se estabelecer e consolidar a gestão participativa do município. A montagem do Sistema de Planejamento Urbano 

tem como pressuposto o fortalecimento da participação da sociedade civil, por meio da articulação de diversos conselhos municipais, entre eles o da Habitação 

e do Meio Ambiente.  
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4.2.3 Itapecerica da Serra 

O município de Itapecerica da Serra com uma área total de 151,12 km2, tem 96% de seu território inserido na APRM-G. Apresenta limites com os municípios de 

Cotia, Embu, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e São Paulo. Assim como em Embu, o rio Embu Mirim e seus afluentes atravessam grande parte do território 

municipal.  Segundo a SMA/ COBRAPE (2006), a população de Itapecerica da Serra corresponde a 17% da população total da bacia. 

O PDE de Itapecerica da Serra, aprovado como Lei Municipal nº 1.771/2006, dispõe sobre a revisão da Lei Municipal nº 1.238/2001, instrumento que já na 

ocasião incorporava princípios da nova legislação dos mananciais e da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Portanto, o PDE faz menção reporta-se à lei 

especifica e seus instrumentos, e documenta literalmente preocupação de garantir a participação do município em sistemas integrados de planejamento 

regional e metropolitano, visando a fazer prevalecer seus interesses peculiares, sem prejuízo do conjunto regional.  No Capitulo I, que trata da Política de 

Desenvolvimento Urbano, em seu artigo 1º, dispõe que o PDE mantenha os níveis de integração e subordinação adequados à legislação metropolitana, 

estadual e federal. Em seu parágrafo único enfatiza que as disposições do PDE “integrar-se-ão entre outras de forma especial com a Lei Federal n° 10.257, de 

10 de julho de 2001 e com a Lei Estadual nº 12.233 de 16 de janeiro de 2006 [...] visando adequar-se à política de desenvolvimento urbano federal e à política 

de uso do solo da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga”.  

Um artigo inteiro é dedicado à articulação do Plano Diretor Estratégico com Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Sub-bacia Hidrográfica do 

Guarapiranga (art. 48), onde se institui um Sistema de Planejamento e Gestão no âmbito do município, a integrar-se à UGRHI Alto Tietê, ao CBH-AT e ao 

subcomitê Cotia-Guarapiranga e demais órgãos consultivos e deliberativos; estabelece-se, assim, um relacionamento sistemático de cooperação e participação 

no Sistema de Planejamento e Gestão da Sub-bacia do Guarapiranga, resultando em tarefas interdependentes de responsabilidade do Estado e do Município.  

O Sistema de Planejamento e Gestão Urbana, instituído para esse fim, é organismo que deve estabelecer o relacionamento sistemático de cooperação e 

participação no Sistema de Planejamento e Gestão dos recursos hídricos da Sub-bacia do Guarapiranga, de forma a: (1) contribuir para (1.1) o aperfeiçoamento 

do sistema de informações necessárias ao monitoramento e planejamento da política regional de proteção dos mananciais de Guarapiranga e (1.2) o 
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aperfeiçoamento e uso dos modelos de simulação da qualidade de água e uso do solo (desenvolvidos pelas entidades de planejamento da Bacia do Alto Tietê, 

visando à avaliação e ao monitoramento da ocupação do solo e da emissão de poluentes gerados, capazes de poluir os mananciais de água, incluindo os 

parâmetros urbanísticos e de emissão poluidora a eles relativos, implantados por lei estadual específica para a Sub-bacia do Guarapiranga; (2) contribuir para a 

utilização e revisão do PDPA, dos Planos Específicos, Planos Diretores Municipais e legislação específica da Sub-Bacia do Guarapiranga, visando à preservação e 

ao aproveitamento dos recursos hídricos e da qualidade ambiental.  

Para tanto, o documento determina que o município envide esforços para que os processos de planejamento em curso sejam progressivamente aperfeiçoados, 

visando promover a montagem, institucionalização e implantação de uma sistemática de aprovação e regularização, pelo Município, de edificações e 

desmembramentos localizados nas áreas já urbanizadas, embora estes sempre dependam da implantação do sistema integrado dos esgotos da Sub-bacia do 

Guarapiranga. Ou seja, uma diretriz que vai ao encontro da necessidade da implementação de um organismo municipal com capacitação técnica, responsável 

pela aprovação e regularização de empreendimentos previstos na lei específica.   

A partir da análise do documento, verifica-se que o PDE de Itapecerica da Serra, de modo geral, demonstra, em seus princípios, preocupação com a 

sustentabilidade, preservação, conservação e recuperação da área de proteção dos mananciais. Os objetivos da Política de Desenvolvimento Urbano visam ao 

desenvolvimento econômico e sustentável, à preservação ambiental e à utilização adequada dos recursos naturais do Município. Entre suas metas, consta a da 

preservação ambiental e utilização adequada dos recursos naturais.  

Particularmente o Capitulo I, o artigo 5º, ao estabelecer as metas da Política de Desenvolvimento Urbano, relativas à preservação ambiental e à utilização 

adequada dos recursos naturais do Município, institui, para a preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, o controle do uso e ocupação do solo na 

expansão urbana; o atendimento das carências de saneamento ambiental e a recuperação de áreas degradadas, como elementos de regularização fundiária; a 

melhoria da qualidade dos mananciais, como parâmetro para a elaboração das políticas de desenvolvimento e de gestão; a promoção de programas e projetos 

de recuperação ambiental, sobremaneira das áreas degradadas, mediante prévio levantamento do território municipal;  a promoção de estudos e programas 
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relativos ao uso dos recursos hídricos, à drenagem urbana e natural, à erosão e ao assoreamento no processo de expansão territorial da cidade, visando a 

propor métodos de prevenção e controle.   

Já nas metas da Política de Desenvolvimento Econômico (art. 13), ao regulamentar a proteção das áreas não urbanizadas dos usos e atividades inadequadas, 

determina uma utilização ambientalmente equilibrada, com predominância de usos com baixa densidade de ocupação, inclusive mediante o controle da 

implantação de infraestrutura. Como fatores condicionantes para a consecução da Política de Desenvolvimento Econômico (art. 14) alguns pontos essenciais 

que remetem diretamente à questão da política de mananciais: superar as limitações jurídico-administrativas, impostas pela gestão inadequada da área de 

proteção aos mananciais, na implantação de novas atividades econômicas; manter a qualidade ambiental do território em um nível de preservação adequado 

ao potencial de aproveitamento econômico; controlar e reduzir drasticamente a ocupação desordenada do território municipal por atividades e assentamentos 

humanos irregulares, sobretudo nas áreas ambientalmente frágeis; desestimular o aumento da densidade populacional em área de proteção aos mananciais, 

principalmente devido a empreendimentos ou assentamentos nas áreas destituídas de infraestrutura de saneamento ambiental, equipamentos e serviços 

urbanos.   

A Política Ambiental, implantada pelo PDE (art. 45) tem por fundamento promover as transformações estruturais, do território e do seu processo de ocupação, 

essenciais à preservação e ao uso adequado das qualidades do sítio natural, onde a paisagem e os recursos hídricos destaquem-se como bens preciosos para o 

desenvolvimento local e metropolitano. Seu § 1º. determina que Código Ambiental do Município, a ser elaborado, abranja o conjunto de normas e programas 

da área ambiental, não pertinentes ao Plano Diretor Estratégico.  

Entre as metas da Política Ambiental, elencadas no artigo 46, destacam-se as que se integram aos objetivos do instrumento MQUAL proposto na Lei Especifica, 

a saber: a) “reverter os processos atuais e aqueles ora gestados, que vêm prejudicando ou pondo em risco a qualidade ambiental e o patrimônio natural do 

Município, necessários ao equilíbrio ecológico da metrópole e detentores de valor estratégico para a reestruturação econômica municipal dinamizadora”, b) 

“condicionar todo o processo de desenvolvimento municipal e de ocupação e organização do território a um sistema de planejamento rigoroso que assegure a 

proteção dos mananciais metropolitanos”, objetivando principalmente consolidar e dar eficiência ao “sistema regional de preservação e aproveitamento dos 
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recursos hídricos estabelecido para a Sub-bacia do Guarapiranga, pelo qual as cargas metas de poluição do reservatório terão de ser atingidas sob pena de 

perda dos mananciais”; c) “condicionar à implantação de sistema coletor e ao tratamento de esgotos, e à eliminação de padrões precários de urbanização, de 

graves efeitos poluidores, o desenvolvimento e utilização das áreas urbanizadas do Município submetendo-as a limites rigorosos de assentamento populacional 

e de atividades econômicas”; d) “condicionar a ocupação e aproveitamento dos territórios não urbanizados à adoção de empreendimentos que 

sistematicamente viabilizem o aproveitamento econômico dos terrenos para funções de interesse metropolitano, porém, assegure a implantação de sistemas 

de esgotos capazes de reduzir a poluição gerada a padrões compatíveis com as cargas meta”; e) “consolidar um sistema de controle e gestão compartida entre 

o Estado e o Município, mediante limites quantitativos de poluição por sub-bacias, estabelecidos no âmbito da Legislação Estadual e referenciados nas 

Unidades Territoriais de Planejamento – UTP” definidas pelo PDE, possibilitando monitoramento periódico. Já o artigo 49 do PDE estabelece como prioritária a 

instituição de normas municipais, de uso e ocupação do solo, que impeçam assentamentos residenciais e funcionais em localizações, dimensões e condições 

capazes de gerar poluição hídrica no reservatório Guarapiranga, acima da carga meta estabelecida no PDPA e na Lei Estadual n° 12.233/2006.  

Na Política Imobiliária e do Uso do Solo (Capitulo V) o artigo 69 estabelece as metas de sua consolidação, envolvendo a criação de estruturas jurídicas e 

administrativas que transformem o processo de produção, apropriação e consumo do espaço construído, de forma a restringir a ocupação e o uso do solo, 

considerando os limites impostos pela preservação dos mananciais, pela recuperação ambiental e pela proteção dos recursos naturais; também, de forma a 

adequar e organizar o desenvolvimento das áreas urbanizadas, impedindo a expansão da urbanização ilegal e precária; recuperando as condições básicas de 

vida da população; estabelecendo planos específicos e projetos para melhoria das condições urbanísticas e habitacionais das áreas ocupadas irregularmente, 

estimulando sua regularização e controle.  

O PDE de Itapecerica da Serra estabelece ainda em seu “Capitulo VI, Da Política de Infraestrutura e Habitação”, duas importantes políticas: Política de 

Saneamento Básico e Política de Habitação. A Política de Saneamento Básico do Município (art. 123 e 124) tem como objetivos, entre outros: manter a 

qualidade e a potabilidade da água produzida no território municipal, protegendo as condições naturais que garantam a qualidade dos mananciais hídricos da 

sub-bacia; participar de outras esferas (níveis e setores de governo), para discussões, e da formulação das diretrizes e programas relativos às políticas públicas 

de saneamento básico, erradicar riscos de contaminação das águas para fins de abastecimento, e, principalmente expandir, prioritariamente nas áreas urbanas, 
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as redes de abastecimento de água, e de coleta e destinação de esgotos. Fica claro o propósito de ser superada a carência dos serviços públicos básicos, em 

especial do saneamento ambiental do município, visando à melhoria da qualidade de vida da população, principalmente por meio da reforma e ampliação das 

redes públicas de captação e transporte dos efluentes sanitários, nas parcelas de áreas urbanas consolidadas, visando também à implantação de infraestrutura 

em áreas hoje desprovidas das mesmas, destacando-se a dependência de acordos feitos com o Estado. 

O artigo 130 as diretrizes da Política Habitacional, entre elas: atender ao direito fundamental, do cidadão, de acesso à moradia, orientando e organizando a 

ocupação das áreas urbanas do Município, sem prejuízo da proteção dos mananciais hídricos; empreender ações coordenadas de articulação da Política 

Imobiliária e do Uso do Solo, com os programas habitacionais, buscando a melhoria do nível habitacional da população de baixa renda, com vistas a: “cessar os 

processos de produção irregular e ilegal de áreas urbanas baseadas em padrões habitacionais inadequados que tem como maior prejudicada a população de 

baixa renda; consolidar as áreas urbanizadas dentro da Macrozona Urbana [...]; promover programas de reassentamento habitacional, com o objetivo de 

recuperar e melhorar as condições urbanísticas e habitacionais da população. No parágrafo único desse mesmo artigo, o  PDE determina, como relevante, a 

manutenção dos padrões de adensamento populacional, em conformidade com os padrões considerados como satisfatórios para a proteção aos mananciais 

hídricos, adequando-se paulatinamente ao PDPA.   

A organização da estrutura territorial do município, quase que totalmente inserido em APRM-G, faz-se a partir de quatro elementos básicos (art. 54): (1) 

sistema de cinco macrozonas de perfil funcional e com padrão de ocupação; (2) estrutura viária integrada articuladora dos compartimentos urbanos e da 

ocupação territorial; (3) os elementos especiais estruturais; (4) sistema de Unidades Territoriais de Planejamento (UTP). Além disso, o PDE institui o Plano 

Diretor de Bairro como importante instrumento a ser elaborado e aprovado por meio de lei complementar.  

As macrozonas (art. 55) estão divididas em 5 (cinco): Macrozona Urbana - contendo todas as áreas mais urbanizadas do Município; Macrozona Rururbana 1 - 

destinada a assentamentos de baixa densidade, principalmente residenciais ou de interesse turístico; Macrozona Rururbana 2 - destinada a assentamentos de 

baixa densidade com atividades diversificadas, privilegiando as de interesse turístico; Macrozona do Eixo Empresarial Metropolitano - destinada especialmente 
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a empreendimentos econômicos de maior porte; Macrozona de Preservação - destinada à conservação ambiental, permitinto-se atividades de manejo e de 

interesse turístico. 

Dentre as diretrizes gerais, de uso e ocupação do solo (Seção II), cabe destacar que a ocupação e uso do solo na Macrozona Urbana deve obedecer a Lei 

Municipal de Uso e Ocupação do solo, que, até a finalização desta pesquisa não havia sido finalizada. O Plano Diretor Estratégico propõe diretrizes para o 

controle do uso do solo nas diferentes zonas, com parâmetros urbanísticos será serem regulamentados por meio de Lei Complementar de Regularização 

Urbanística também não formulada. Para a Macrozona Urbana são previstos três tipos de zonas ordinárias: Zona Predominantemente Residencial - ZPR; Zona 

Diversificada Local - ZDL; Zona Exclusivamente Residencial – ZER.   

Além disso, são estabelecidas seis categorias de Zonas Especiais na Macrozona Urbana (art. 78), a serem regulamentadas em lei complementar,  de modo a 

facilitar e complementar programas de ação orientadas para objetivos sociais, econômicos, ambientais e urbanísticos, a  saber: as Zonas de Interesse Coletivo – 

ZIC, que tem origem na carência de áreas destinadas a usos coletivos nas zonas originadas de parcelamentos e ocupações clandestinas ou irregulares [...]; as 

Zonas Especiais de Interesse Social 1 – ZEIS-1, que atendem à necessidade de elevarem-se o nível de moradia e as condições urbanas das comunidades 

consolidadas assentadas em áreas invadidas, ou favelizadas, cuja regularização exija condições especiais, e que por estas sejam constituídas;  as Zonas Especiais 

de Interesse Social 2 – ZEIS-2, que devem viabilizar a obtenção de terrenos destinados a relocação habitacional de populações em condições de risco, e atender 

a demanda correspondente ao crescimento vegetativo da população, utilizando parte das Zonas de Interesse Coletivo – ZIC, a ser definida pela comunidade no 

contexto do Plano Diretor de Bairro, [...]; IV - as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS 3, que são constituídas por áreas de loteamentos irregulares ou 

clandestinos, para implementação de ações de apoio à regularização urbanística e fundiária; V – a Zona Especial de Preservação Ambiental – ZEPA, que abrange 

a ocorrência de terrenos situados junto às áreas urbanizadas, cuja vegetação, declividades, águas, solo e paisagem devem ser preservados como patrimônio 

ambiental, e como recursos de lazer da comunidade [...]; VI – as Zonas Especiais de Planejamento Urbanístico – ZEPU, que existem em face da necessidade de 

se introduzirem alterações substanciais nos padrões urbanísticos vigentes, em parcelas da área urbanizada, habilitando-a a desempenhar novas funções de 

interesse coletivo [...].   
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Dispõe o parágrafo único, do mesmo artigo, que as Zonas Especiais de Planejamento Urbano também podem ser indicadas pelos Planos Diretores de Bairro 

para outras áreas da Macrozona Rururbana, cabendo, entretanto, ao Conselho Municipal de Planejamento, avalizar a exequibilidade de tal propositura dentro 

dos pressupostos do Plano Diretor Estratégico e suas condicionantes. 

Além das Macrozonas, foram criadas quinze Unidades Territoriais de Planejamento (UTP), com agrupamentos de bairros em função de suas peculiaridades. Os 

Planos de Bairro são instrumentos que detalham aspectos do PDE no âmbito das UTPs.  

O PDE define o Parque da Várzea do Embu-Mirim como um dos elementos estruturais e peça chave para a preservação dos mananciais (art. 56).  

A participação da sociedade civil foi considerada peça importante no processo de planejamento local. O PDE prevê  instâncias de consulta ou deliberação na 

condução do plano diretor e do sistema de planejamento (principalmente no plano plurianual e nos planos de bairro) e nas políticas setoriais, sob a forma de 

conselhos, comissões permanentes, plenárias ou assembleias. 

4.2.4 São Lourenço da Serra   

O município de São Lourenço da Serra possui 187,69km², sendo que apenas 33,01km², 17,59%, estão em área de proteção da sub-bacia Guarapiranga.  

A Lei nº 738, de 26 de Junho de 2008, institui o Plano Diretor Estratégico do Município de São Lourenço da Serra1 para um horizonte de 10 anos. O PD não 

menciona de forma explícita a nova lei de proteção e recuperação dos mananciais de 1997, nem a Lei especifica de 2006, mas vincula as áreas de proteção 

ambiental à elaboração de uma Lei Específica, indicando, ao que parece, a necessidade de elaboração de outra legislação de proteção dos mananciais na Bacia 

                                                           

1 Importante ressaltar que o PD de São Lourenço da Serra é bastante parecido com o PD de Juquitiba, senão praticamente igual; portanto, as análises a seguir também ressaltam aspectos similares. Ao que 

parece, foram elaborados pela mesma equipe, fato que esta pesquisa não logrou esclarecer. Embora o PD de Juquitiba tenha sido levantado e analisado, não foi incluído no relatório em função da reduzida 

parcela que do município em área de mananciais.  
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Hidrográfica Ribeira de Iguape/Litoral Sul, onde insere-se a maior parte de seu território. Embora não mencione explicitamente a Lei Específica da Guarapiranga 

como elemento norteador de sua política urbana e ambiental, as diretrizes estabelecidas contribuem para a conservação e a preservação da porção do seu 

território que se encontra APRM-G.  

O PD de São Lourenço da Serra, ao adotar como diretriz a sustentabilidade de modo geral e proteção do ambiente, atesta que a área de proteção e 

recuperação dos mananciais tem como função social a produção de água para consumo público. Entre os princípios fundamentais de sua Política Urbana estão 

a função social da cidade, a sustentabilidade urbana e a gestão democrática participativa, onde devem estar presentes o saneamento e a proteção do meio 

ambiente, considerando aí também a área de proteção e recuperação dos mananciais. Faz parte de seus objetivos: promover e implementar o 

desenvolvimento econômico local, de forma social, democrática e ambientalmente sustentável, considerando inclusive as áreas de mananciais e seus recursos 

naturais, de modo a fortalecer o segmento do turismo, explorando economicamente o potencial do município para esse fim. O PD demonstra interesse na 

articulação do Plano Municipal de Habitação com Planos e Programas da Região Metropolitana de São Paulo. 

Dentre as políticas setoriais propostas do PDE, destaca-se a importância da Política Municipal de Habitação é importante para a recuperação dos mananciais.  

Entre seus objetivos (art. 11) estão: estimular a produção de Habitação de Interesse Social - HIS e Habitação de Mercado Popular - (HMP) pela iniciativa 

privada; garantir a sustentabilidade social, econômica e ambiental nos programas habitacionais, por intermédio das políticas de desenvolvimento econômico e 

de gestão ambiental. O artigo 12 estabelece, dentre as diretrizes para a consecução da política de habitação: impedir novas ocupações irregulares nas áreas 

urbanas e de mananciais; fazer a reabilitação física e ambiental, com programa de desocupação nas áreas de risco; recuperar as áreas de preservação 

ambiental, ocupadas por moradia, não passíveis de urbanização; garantir alternativas habitacionais para a população removida das áreas de risco, ou 

decorrentes de programas de recuperação ambiental e intervenções urbanísticas.  

A Política de Saneamento Ambiental Integrado (art. 15) tem como objetivo manter o meio ambiente equilibrado, alcançando níveis crescentes de salubridade, 

por meio da gestão ambiental, do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento do esgotamento sanitário, do manejo dos resíduos sólidos e da 

drenagem e reuso das águas pluviais, promovendo assim a sustentabilidade ambiental do uso e da ocupação do solo. Entre suas diretrizes (art. 16) estão: 
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promover os serviços de saneamento ambiental; promover a educação ambiental como instrumento para sustentação das políticas públicas ambientais, 

buscando articulação com as demais políticas setoriais; promover a qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, por meio do planejamento e 

do controle ambiental; garantir a proteção da área de preservação e recuperação dos mananciais, dos remanescentes de mata atlântica e das unidades de 

conservação; implementar programas de reabilitação das áreas de risco; incorporar às políticas setoriais o conceito de sustentabilidade e as abordagens 

ambientais; implementar o Sistema Municipal de Áreas Verdes e de Lazer. Em seu artigo 17, o PDE determina a elaboração do Plano de Gestão e Saneamento 

Ambiental (PLAGESAN), como instrumento da gestão do saneamento ambiental. 

O PDE São Lourenço da Serra dispõe, em seu artigo 46, a divisão do território municipal em 03 (três) macrozonas complementares, a saber: I. Macrozona 

Urbana - corresponde à porção urbanizada do território municipal, situando-se em áreas delimitadas e descritas no perímetro urbano e nas áreas de expansão 

urbana; II. Macrozona de Proteção Ambiental - corresponde às áreas de proteção do ambiente natural, compreendendo as bacias dos rios existentes na área 

territorial municipal e as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais, entre outras estabelecidas em Lei específicas; III. Macrozona Rural - corresponde à 

porção do território municipal e tem como limites, a Macrozona de Proteção Ambiental, a Macrozona Urbana e divisa com os municípios de Juquitiba, 

Itapecerica da Serra, Embu-Guaçú, Ibiúna e São Paulo. 

O artigo 56 dispõe que a Macrozona de Proteção Ambiental é composta por unidades de conservação e por áreas com restrição de ocupação, destinando-se à 

preservação e recuperação ambiental bem como ao desenvolvimento econômico sustentável e compatível. Em seguida, o artigo 57 estabelece as seguintes 

zonas para esta macrozona, as quais vão ao encontro do zoneamento ambiental definido na Lei específica da Guarapiranga: I. Conservação Ambiental; II. 

Recuperação Ambiental; III. Ocupação Dirigida; IV. Desenvolvimento Econômico Sustentável e Compatível. Interessa destacar que a Zona de Recuperação 

Ambiental caracteriza-se pelas ocupações já existentes e futuras ocupações, desordenadas e ambientalmente inadequadas, onde deve-se evitar  uma 

densidade populacional elevada e desproporcional. A Zona de Ocupação Dirigida caracteriza-se por baixa densidade populacional e vegetação significativa, 

apresentando parcelamento em grandes lotes, chácaras e sítios, e glebas passíveis de parcelamento em condomínios residenciais. 
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Outro importante instrumento definido no artigo 135 é a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo da Macrozona de Proteção Ambiental, assim como o 

Zoneamento Ambiental, ambos a serem elaborados conjuntamente e regulamentados em lei específica, além das Zonas Especiais (ZE), também a serem 

regulamentadas por lei específica. 

A ZE é considerada no âmbito do PD, um instrumento que compreende  áreas do território que exigem tratamento especial e parâmetros reguladores de usos e 

ocupação do solo, sobrepondo-se ao zoneamento, classificando-as em: Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS;  

II. Zonas Especiais de Interesse Comercial - ZEIC; Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA; Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio - ZEIP.  Para a área 

de mananciais são previstas a implantação de ZEIS, particularmente a ZEI D, sendo que o PD define de A a D, quatro tipos de ZEIS, com especificidades distintas.  

Como projetos especiais definidos no PDE (art. 43), vale mencionar a criação de parques lineares nos rios existentes na área territorial do Município.  

Por fim, o PD de São Lourenço da Serra determina que, para a consecução da política urbana, devem ser observadas diretrizes que promovam o 

desenvolvimento econômico local endógeno, associando-o aos interesses do desenvolvimento da Região e da Região Metropolitana de São Paulo e do Vale do 

Ribeira; determina, também, que o Plano Municipal de Habitação deve ser articulado com os planos e programas da RMSP. A participação da sociedade civil se 

consubstancia mediante a definição dos Instrumentos de Democratização da Gestão (art. 203 ao 207), particularmente na Conferência Municipal de Política 

Urbana (art. 205 ao 206), sendo importante instrumento o Conselho Municipal de Política Urbana e a Gestão Orçamentária Participativa (art. 138).  

4.3 Planos Diretores aprovados após 2010 

A seguir apresenta-se os dois estudos de caso aprofundados na parte 2 da pesquisa.  
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4.3.1 Embu (Embu das Artes)  

O município de Embu, também conhecido como Embu das Artes (nome popular dado ao munícipio devido à sua tradição em artesanato) possui área total de 

70,58 km2, sendo que aproximadamente 57,90% localizam-se na APRM- Guarapiranga. O rio Embu-Mirim e seu afluente, Córrego da Ressaca, são os principais 

tributários do reservatório Guarapiranga e interceptam grande parte do território municipal, que é limítrofe com os municípios de Cotia, Itapecerica da Serra, 

São Paulo e Taboão da Serra. Segundo dados da COBRAPE de 2006 a população que era residente na porção do território do município inserida na APRM-G 

correspondia  a 7,8% da população total da sub-bacia. 

Segundo declarações analíticas sobre o perfil municipal, a prefeitura de Embu das Artes destaca a paulatina e crescente pressão do crescimento demográfico 

em seu território, apontando a existência, em 2011 de cerca 260.000 habitantes, população cujo trabalho está alocado no próprio município e em outras 

cidades da região.  

Ou seja, em 50 anos a cidade teve um dos maiores crescimentos populacionais no Brasil e diversificou seu mercado de trabalho para setores 

produtivos que antes ela não possuía ou que eram muito pequenos. Ao mesmo tempo em que sua população cresceu e seu mercado de trabalho 

incorporou outros setores, aconteceu, no território do município, uma mudança marcante diretamente relacionada ao desenvolvimento da 

Metrópole. Embu se modernizou, incorporando indústrias com tecnologias mais novas, ampliando a sua área urbanizada e criando nova 

infraestrutura. Esse processo de ampliação da área urbanizada e de modernização produtiva é resultado da influência direta da Metrópole. (PMEA, 

Cartilha 1, 2011, p. 8) 

 

Cabe salientar que se no início da década de 1990 o município já contava com mais de 150.000 habitantes, tem existido recentemente uma reversão de 

tendências de altos crescimentos demográficos no âmbito da região na qual está inserido. Com tendências de estabilização demográfica em torno de taxas de 

1,50% entre 2000 e 2010, as explosões demográficas anteriores ocasionaram um adensamento urbano significativo e precário sobretudo na região leste do 

município com parcelamentos de “ [...] pequenos lotes, favelas, ruas estreitas, ausência de calçadas e praças e à composição socioeconômica desta população - 

baixa escolaridade, pouca especialização profissional, baixos rendimentos”. (PMEA, Cartilha 2, 2011, p. 6) 
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O crescimento não homogêneo da mancha urbana revela situações particulares da ocupação do território, problemas sociais significativos relacionados às 

demandas habitacionais, ausência de infraestrutura de saneamento e pressões significativas sobre os recursos ambientais em geral, os hídricos em particular.  

Em Embu, como ocorre na maioria das grandes cidades brasileiras, as áreas de proteção e preservação ambiental, como beira de córregos, rios, 

várzeas, encostas e matas, são as que mais apresentam problemas. Por haver diversas restrições legais à sua ocupação, essas áreas perdem 

interesse comercial e acabam sendo transformadas em áreas públicas nos processos de parcelamento de solo, ou sendo desprezadas pelos 

proprietários. Essa falta de atenção e de fiscalização favorece a ocupação irregular e desordenada dessas áreas, o que faz com que a população lá 

instalada permaneça vivendo em más condições, uma vez que, justamente por serem áreas de proteção ambiental, é mais difícil conseguir 

permissão para instalar a infraestrutura básica necessária, como água, luz e esgoto. 

[...] Para se ter uma ideia, temos, aproximadamente, 700 lotes irregulares classificados como interesse específico, sendo que essas propriedades 

podem variar de 100 m² a 5.000 m². (Ibidem, p. 9 e 10) 

 

Do ponto de vista econômico,  

A cidade, apesar de ser industrializada, tem a maior parte dos trabalhadores atuando no setor terciário, isto é, em comércio e serviços. Do total de 

trabalhadores da cidade, em 2007, cerca de 58% deles estavam atuando nos setores de comércio e de serviços. Já os setores de extração mineral e 

agrícola empregavam cerca de 150 trabalhadores, metade em cada setor, ou seja, menos de 1% do total de trabalhadores. A indústria empregava 

cerca de 26% dos trabalhadores e a administração pública e construção civil empregavam os 15% restantes. (Ibidem, p. 10) 

Até 2003 quando foi aprovado o primeiro PD do município, as questões do ordenamento territorial eram reguladas pela lei de zoneamento, muito ampla e 

pouco eficiente na orientação das políticas urbanas necessárias as transformações econômicas e sociais. 

Para os gestores urbanos, os principais desafios de adequação dos instrumentos urbanísticos à sustentabilidade ambiental é a regulação e resolução dos 

conflitos nas áreas de mananciais.  

Embu das Artes tem 59% de seu território inserido em Área de Proteção aos Mananciais da Bacia Hidrográfica Cotia–Guarapiranga, que alimenta a 

Represa de Guarapiranga. Desta bacia, o Rio Embu–Mirim, que cruza o município, é um dos principais contribuintes. Além disso, a cidade possui um 

patrimônio ambiental que faz parte da Zona de Amortecimento e Conectividade e da Zona de Transição e Cooperação da Reserva da Biosfera do 
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Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, de relevância vital para as condições ambientais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Embu das 

Artes é visto ainda como um município com grande potencial de turismo ecológico e de pesquisas científico-ambientais. Dentre os principais 

problemas relacionados à questão ambiental na cidade, podemos destacar a pressão de crescimento da mancha urbana (principalmente da RMSP) 

sobre os maciços de vegetação, que juntamente ao déficit de moradias adequadas e à baixa renda da população, estimula a ocorrência de 

assentamentos precários, a degradação ambiental, a ocupação e o desmatamento em Áreas de Preservação Permanente (APPs). Podemos também 

constatar um baixo índice de vegetação nas áreas urbanizadas mais adensadas. Outros problemas enfrentados pelo município são a carência de 

estudos e diagnósticos focados na questão ambiental, a legislação ambiental municipal defasada, a dificuldade de fiscalização ambiental, a falta de 

detalhamento do zoneamento das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), a ausência de mapeamento, cadastro e delimitação territorial dos 

agricultores e de áreas de cultivo no município. (Ibidem, p. 13) 

 

O Plano Diretor de 2003 

A Lei Complementar Municipal nº 72, de 23 de dezembro de 2003, instituiu o Plano Diretor, primeiro plano diretor municipal. Este instrumento visava atender 

os dispositivos do Estatuto da Cidade de 2001.     

De modo geral, o documento incorpora princípios de sustentabilidade, demonstrando preocupação com o meio ambiente, os mananciais e os recursos hídricos. 

No artigo 5º, dispõe que, para cumprir sua função social e de planejamento, a propriedade urbana deve respeitar as exigências estabelecidas em lei e alguns 

importantes requisitos, particularmente o do aproveitamento do uso e ocupação compatíveis com a preservação do meio ambiente. No artigo 41, estabelece 

como objetivo da política municipal do meio ambiente, preservar, proteger, recuperar e controlar o meio ambiente natural e construído, envolvendo os 

mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse do Município, entre outros elementos naturais importantes.  

Entre as políticas setoriais que tratam de aspectos fundamentais sobre a recuperação dos mananciais, destacam-se a Política de Saneamento Ambiental, a 

Política Municipal de Desenvolvimento Empresarial  e a Política Municipal de Habitação.  
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Como ações estratégicas da Política Municipal de Saneamento Ambiental, o artigo 49 estabelece (1) a necessidade de finalização do coletor tronco de esgoto 

"Pirajussara Principal", para fins de destinação do esgoto coletado à Estação de Tratamento de Barueri e (2) a priorização da implantação de sistemas 

alternativos de tratamento de esgoto nos assentamentos isolados, situados nas áreas de proteção dos mananciais. 

Os artigos 50 e 51, que estabelecem objetivos e diretrizes da Política Municipal de Desenvolvimento Empresarial, dispõem que é prioritário indicar usos 

compatíveis com o zoneamento e com as características físico-ambientais das respectivas zonas no incremento da vocação turística e eco turística. 

Já o artigo 54, que estabelece as diretrizes da Política Municipal de Habitação, destaca a necessidade da promoção, nos programas habitacionais, de parcerias 

com órgãos de governo e com organizações não-governamentais visando às atividades conjuntas de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental; 

assegurar (1) a preservação das áreas de mananciais, a não-ocupação e ou remoção de ocupação irregular de áreas de risco e dos espaços destinados a bens de 

uso comum da população; (2) a prestação de assessoria técnica, jurídica, ambiental, social e urbanística gratuita a indivíduos, entidades, grupos comunitários e 

movimentos na área de habitação de interesse social, no sentido de promover a inclusão social. Como ações estratégicas (art. 55) destaca-se a implantação de 

programa de recuperação urbanística, ambiental e de regularização fundiária, compreendendo o serviço de assistência técnica e jurídica para a população 

atendida, e a implantação de programas de reabilitação ou remoção de áreas habitacionais populares em situação de risco. 

Em diversos artigos do documento, e particularmente no que se refere à ocupação ao longo dos cursos d’ água, procura-se destacar a relação entre legislações 

federal e estadual quanto às, nas políticas de uso e ocupação do solo, cujos parâmetros de densidade e ocupação estabelecidos integram o Zoneamento. 

O instrumento urbanístico estratégico para controle e desenvolvimento do uso e ocupação do solo, definido pelo PD, é o zoneamento (“Titulo IV - Do Uso e 

Ocupação do Solo”, art. 60), com as seguintes zonas: I: Zonas de Reabilitação Urbana – ZRU; II: Zona do Corredor Empresarial – ZCE; III: Zona mista de comércio 

e serviços ZMcs; IV: Zona de Desenvolvimento Urbano – ZDR; V: Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA; VI: Zona Especial de Interesse Social – ZEIS; VII: 

Zona Central histórica – ZCh; VIII: Zona do Centro expandido – Zce; IX: Zona de Uso Predominantemente Industrial – ZUPI; X: Zona especial de usos correlato à 

atividade mineradora – ZEAM.  Para área de mananciais, implementa-se o Zoneamento Especial de Interesse Ambiental   –  ZEIA  – zona destinada à 



 

 

169 

 

preservação de áreas com vegetação significativa e paisagens naturais notáveis, áreas de reflorestamento e conservação em especial da planície aluvial do Rio 

Embu-Mirim. A principal diretriz de uso e ocupação do solo é a da criação do Parque Embu – Mirim, além de da disposição sobre elementos capazes de 

minimizar os efeitos da degradação ambiental. Como principais objetivos da ZEIA, destacam-se os seguintes: preservar os recursos naturais e paisagísticos 

existentes, especialmente hídricos; estimular usos que dinamizem o local, mas que não prejudiquem o meio ambiente; conter a expansão urbana para o 

interior da Área de Proteção dos Mananciais de interesse metropolitano, formar um bolsão verde privado por meio do incentivo da compra de área para 

preservação e/ou recuperação da vegetação nativa, podendo ser utilizadas para atividades de pesquisa e lazer educativo. O principal  instituto legal aplicável 

para esta zona é o Direito de Preempção, além de outros, elencados na legislação ambiental e na Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade. 

O Plano Diretor de 2003 menciona formas de participação da sociedade civil, mas não especificamente quanto a áreas de mananciais, além de não fazer 

menção à articulação com outras esferas de governo e outros municípios.  

O novo Plano Diretor e as diretrizes e instrumentos para as áreas de mananciais  

A revisão do Plano Diretor foi realizada durante o ano de 2011, com o objetivo de se adequar a outras legislações existentes expressamente referenciadas, a 

saber: 1) Legislações Federais - 10.257/2001 – Estatuto da Cidade; 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano, 11.977/2009 – Programa Minha Casa, Minha 

Vida – PMCMV e  regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; 2) Legislação Estadual: Lei n. 12.233/2006 – Lei Específica da 

Guarapiranga; Legislações Municipais:  Lei n. 72/2003 – Plano Diretor; Lei n. 108/2008 – APA Embu Verde; Lei n. 142/2010 – Ampliação das ZEIS – Zonas 

Especiais de Interesse Social.  

Para a Prefeitura Municipal, o Plano Diretor de 2003 era um documento bem elaborado em seus princípios, diretrizes e objetivos,  mas sua revisão se impôs 

pela necessidade de incluir detalhamentos sobre a ordenação territorial e, sobretudo, regulamentar os instrumentos da política urbana. As redefinições e 

detalhamentos de usos do território e as diretrizes para a ação do governo municipal buscou ainda uma aproximação com os problemas do crescimento urbano 

recente e com os potenciais ainda pouco explorados de desenvolvimento econômico.  
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As principais preocupações levantadas pelos moradores de Embu eram a preservação das matas e dos rios do município, o avanço da “mancha” 

urbana sobre a natureza e a má qualidade dessa cidade que estava sendo construída. Outra preocupação também era a saúde pública no 

município, entendendo que os esgotos despejados nos rios, e a falta de coleta de lixo afetavam a saúde, tanto quanto a violência urbana. Os 

problemas trazidos pelas atividades econômicas também foram tema de discussão. (PMEA, 2011, p. 7) 

 

Enquanto marco jurídico-político de política urbana, a Lei Municipal Complementar no. 186 de 2012 institui o Plano Diretor busca compatibilizar as dimensões 

econômicas, sociais e ambientais do território, incorporando praticamente todos os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade; criando outros específicos à 

realidade municipal, detalhando parâmetros urbanísticos em muitos quesitos específicos de regulação de uso e ocupação do solo e outros dispositivos, 

podendo assim ser considerado avançado no âmbito das políticas públicas brasileiras. 

A questão da sustentabilidade ambiental é reiteradamente mencionada em vários títulos e seções do PD, sempre vinculada às questões da qualidade de vida, 

da universalização dos direitos sociais previstos nas legislações federais em relação à habitação, infraestrutura de saneamento e outros. 

Existe um reconhecimento explícito por parte do governo municipal de que o PD de 2012, possui zoneamento compatibilizado com as legislações federais e 

estaduais e sobretudo, respeita as diretrizes para as áreas de mananciais ou seja, a Lei Específica da Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga – Lei Estadual n. 

12.233/2006. 

Relacionados aos interesses específicos desta pesquisa, as definições e parâmetros de regulação do território municipal, definidos no Título III – Da ordenação 

do solo, são aqui priorizados. 

As definições do Zoneamento inseridas no Art. 61 explicitam os seus vínculos com os princípios constitucionais da política urbana, da função social da 

propriedade e das funções sociais da cidade definidas pelo Estatuto da Cidade e com outras legislações de política fundiária. As questões territoriais com as 

áreas de proteção dos mananciais são definidas nos seguintes termos:  
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§ 1º - No caso de eventuais incompatibilidades entre os limites do zoneamento municipal e o limite da APRM-G, situado no divisor de águas entre a 

bacia do Rio Embu Mirim e as bacias do Rio Cotia e do Ribeirão Pirajussara, deverá ser efetuado levantamento de campo e apresentado laudo de 

vistoria no intuito de ser verificada a posição da área em questão em relação às bacias hidrográficas.  

 

O zoneamento, constante do mesmo Art. 61, apresenta uma configuração de 10 zonas que buscam captar especificidades do território, orientando ações mais 

detalhadas tanto no que se refere ao direcionamento das atividades econômicas quanto da expansão urbana, regularização fundiária, provisão de habitação e 

infraestruturas, entre outras políticas necessárias ao que se considera um desenvolvimento local sustentável. De maneira geral o zoneamento reafirma a 

vocação turística e cultural do município, a existência de atividades agropecuárias e os problemas decorrentes de projetos de caráter regional com impactos 

sobre o território municipal.  As dez zonas traçadas recebem as seguintes denominações: I –   Zona Urbana Consolidada – ZUC; II –  Zona Empresarial – ZE;  III – 

Zona Corredor Empresarial – ZCE;  IV – Zona - Corredor Misto – ZCM; V –  Zona de Interesse Ambiental – ZIA;  VI – Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA;  

VII – Zona Especial de Interesse Social – ZEIS ; VIII – Zona Central Histórica – ZCH ; IX –  Zona do Centro Turístico – ZCT; X –   Zona de Expansão Urbana – ZEU. 
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Figura 4.1 - Zoneamento do Plano Diretor de Embu das Artes 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Embu das Artes.  Lei Municipal Complementar no. 186 de 2012. Disponível em; http://www.embudasartes.sp.gov.br/e-gov/paginas/plano_diretor/?ver=1159  

As questões de compatibilização das políticas urbanas e ambientais evolvem neste caso, as definições e parâmetros de uso e ocupação de  algumas delas, 

especificamente: Zona de Interesse Ambiental – ZIA; Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA; e, no que tange as questões da pressão urbana sobre a 

qualidade ambiental, a  Zona de Interesse Social – ZEIS (VII).  

http://www.embudasartes.sp.gov.br/e-gov/paginas/plano_diretor/?ver=1159
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A Zona de Interesse Ambiental – ZIA, constante da Seção V, Art.71, define-se como parcela do território caracterizada por uma ocupação de baixa densidade 

demográfica e pela presença de grandes propriedades com matas nativas. Os usos e características previstos para esta zona busca adequar pré-existências de 

ocupação urbana de baixa densidade, atividades rurais e preservação ambiental. Reconhece a permissão dos seguintes usos e atividades: I – pequenas áreas 

com atividades agropecuárias; II - loteamentos e condomínios residenciais horizontais; III – condomínios verticais, desde que mantidos os mesmos padrões de 

densidade; IV – empreendimentos de comércios e serviços voltados ao uso cotidiano urbano dos bairros e, V – empreendimentos industriais de baixo risco, 

conforme estabelecido por órgão licenciador responsável e Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, desde que mantidos os mesmos padrões de densidade. 

Sintetizando esta concepção, o Parágrafo Único estabelece como diretriz básica para esta zona “a manutenção de ocupação territorial de baixa densidade, 

priorizando a preservação ambiental, admitindo o parcelamento do solo e atividades empresariais de comercio e serviços”. 

Também se definem para esta zona os instrumentos urbanísticos que prioritariamente devem ser aplicados no sentido de garantir as características de uso  

previstas, tais como: I - termo de compensação ambiental; II – transferência de Potencial Construtivo; III – outorga Onerosa do Direito de Construir; IV – estudo 

Prévio de Impacto de Vizinhança e, V - outros instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade, para a melhoria da infraestrutura 

urbana da própria região e regiões lindeiras.  

Além disso, define, no Art.72, Parágrafo 2º, índices urbanísticos diferentes para as porções do território que se encontram dentro e fora das áreas de 

preservação dos mananciais: a) coeficiente de aproveitamento igual a 0,3 dentro da APRM-G e 0,6 fora da mesma e, b) coeficiente de aproveitamento máximo 

igual a 1 fora da APRM-G. 

A Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA, definida no Art. 73 corresponde à porção do território municipal situada dentre da Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais destinada à preservação das áreas vegetadas e paisagens naturais, além de áreas de reflorestamento e conservação em especial 

da planície aluvial do Rio Embu-Mirim, definindo para este fim a criação do Parque da Várzea do rio Embu-Mirim. Esta zona busca reparar os danos causados ao 

meio ambiente com atividades de recuperação como o reflorestamento; conter a ocupação urbana no interior da Área de Proteção dos Mananciais, 

estimulando atividades econômicas que não prejudiquem o meio ambiente. Os instrumentos previstos de caráter jurídico e ambiental são os seguintes: I - 
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termo de compensação ambiental; II – transferência de Potencial Construtivo; III – estudo Prévio de Impacto de Vizinhança e, IV - outros instrumentos previstos 

na Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade, para a melhoria da infraestrutura urbana da própria região e regiões lindeiras. Estabelece como índices 

urbanísticos a) coeficiente de aproveitamento igual a 0,15 e, b) coeficiente de aproveitamento máximo igual a 0,3, desde que a transferência do potencial 

construtivo seja restrito a APRM-G e que garanta a preservação dos maciços vegetais significativos e outras áreas de interesse ambiental devidamente 

averbados na matrícula.  

Do ponto de vista da ordenação territorial o PD menciona uma definição clara de área de preservação e recuperação ambiental (ZEIA) e uma área de transição 

(ZIA) onde as questões ambientais devem ser cuidadosamente tratadas e os usos econômicos e urbanos devem ser de baixo impacto ambiental e de baixa 

densidade demográfica. Tendo estabelecido índices para uma delas e uma delimitação espacial em anexos específicos aos artigos tratados, a ideia é 

estabelecer a compatibilidade com a Lei Específica . 

Nas interfaces entre as questões e ou conflito urbano-ambiental e políticas ambientais regionais, colocam-se as ZEIS como instrumento urbanístico importante 

na medida em que as questões habitacionais deveriam necessariamente ser equacionadas para conter as  da ocupação espontânea em áreas de interesse 

ambienta e ou, ações de recuperação urbana e ambiental.  

No caso do PD de Embu, a concepção da Zona Especial de Interesse Social – ZEIS (Seção VII, Art. 75) se estabelece com duas tipologias: a ZEIS 1 relacionada com 

habitação precária e  ou irregular em áreas ocupadas (favelas, cortiços, habitações coletivas precárias, conjunto habitacional e loteamentos irregulares) e, ZEIS 

2 voltada para a provisão habitacional de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - HIS e Habitação de Mercado Popular – HMP em áreas de 

terrenos vazios localizados próximos a áreas com infraestruturas urbanas básicas. 

No artigo 76, as  ZEIS 1 e ZEIS 2 inseridas em áreas de mananciais devem ser destinadas prioritariamente ao atendimento habitacional de população removida 

de áreas de risco ou de áreas de preservação permanente e ainda, ao desadensamento de assentamentos definidos como ZEIS 1 e localizados em Área de 

Proteção aos Mananciais. Ainda no mesmo artigo, prevê-se  que as intervenções de caráter habitacional em áreas de ZEIS não devem se ater ás edificações mas 
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conter um Plano de Urbanização nos termos definidos pelo Art, 77 que contemple a totalidade da área e submetendo-se necessariamente à aprovação da 

Câmara Técnica Intersecretarial. Os Art. 77 e 78 estabelecem os parâmetros urbanísticos de ocupação em áreas de ZEIS que deverão ser respeitados nos Planos 

de Urbanização a serem submetidos à aprovação da Câmara Técnica Intersecretarial onde deve ser priorizada a permanência da população na região em que se 

encontra, assegurando a moradia digna e a melhoria das condições ambientais do local e aqueles que encontram-se em beira de córrego, poderão ser 

adotados parâmetros específicos, reduzindo o limite da faixa de Preservação Permanente, desde que implique em melhoria das condições de  moradia, 

saneamento, qualidade ambiental dos cursos d´água e situações de risco geotécnico. A  regularização fundiária, com princípios e diretrizes que garantam aos 

habitantes além do título do imóvel, o acesso a áreas verdes e de áreas de lazer, a equipamentos públicos e a infraestrutura urbana, deverão ser objeto de 

legislação especifica (art. 117). 

Ainda, como ações de recuperação urbano-ambiental em áreas de mananciais, prevê-se que os lotes que já se apresentavam regulares na data da publicação 

da lei e que permaneçam com área igual ou inferior a 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) nas ZEIS 1 e ZEIS 2 serão regularizados, tal qual 

aponta a lei especifica da APRM-Guarapiranga.  

Outros aspectos do PD de 2012 enfatizam as questões ambientais, como por exemplo a institucionalização de áreas verdes como um sistema integrado cuja 

articulação pode demandar o uso de diversos instrumentos urbanísticos, tal como pode ser visto na Seção XI -  Sistema de Áreas Verdes , Art 94, 95, 96 e 97; a 

definição de áreas de preservação na Zona de Uso Especial (Seção XII, Art.98,99). 

Cabe, finalmente salientar que o PD de Embu busca estabelecer dentro do seu escopo um detalhamento bastante pormenorizado em termos de parâmetros e 

instrumentos urbanísticos e relações legais com outras esferas institucionais que denota a intenção de ser uma peça técnica capaz de realmente orientar as 

políticas publicas municipais em termos de planos de ação e projetos de intervenção. 

A participação da sociedade civil foi considerada peça importante no processo de planejamento local. O PD prevê em seu Título VIII DO SISTEMA DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO além das disposições indicadas pelo Estatuto da Cidade  e as competências e atribuições legais de órgãos, cargos e agentes públicos 
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no planejamento e gestão democrática da Cidade, a criação do "Conselho de Planejamento e Gestão" que será implementado mediante Decreto para assegurar 

de forma mais democrática a participação popular. Não há menção explicita à um organismo voltado para tratar as questões dos mananciais (art.153). 

4.3.2  São Bernardo do Campo 

O município de São Bernardo do Campo, localizado na sub-região sudeste da Região Metropolitana de São Paulo pertence à microrregião do ABC, inicialmente 

formada por Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, e depois acrescida dos municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra.  A localização geográfica de São Bernardo do Campo é estratégica por estar entre a capital, principal ponto de aglomeração do Estado de São Paulo, e o 

Porto de Santos, importante área de exportação do país. Ligando os dois pontos há as rodovias Anchieta e Imigrantes, que interceptam o território de São 

Bernardo do Campo; tal fato o coloca em posição privilegiada, enquanto rota de circulação de mercadorias e pessoas, mas contribui para acirrar seus conflitos 

socioambientais, visto que as represas são  cortadas pelas duas rodovias no sentido norte – sul e mais recentemente pelo Rodanel Mario Covas.   

São Bernardo do Campo encontra-se na sub-bacia Billings ao lado de outros cinco municípios: São Paulo, Diadema, Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra. Esta  ocupa um território de 583 km², sendo 108 km² em espelho d’água, correspondendo a cerca de 18% de sua (PRIME, SMA, 2005).  Segundo dados do 

Censo Demográfico de 2000, a população residente, nesta sub-bacia na ocasião, era de 865.870 habitantes, dos quais aproximadamente 20% viviam em 

aglomerados subnormais (PRIME/SMA, op. cit.). Do conjunto dos municípios, Rio Grande da Serra tem a maior parte de seu território inserido na APRM – 

Guarapiranga (99,60%), com 36.284 habitantes (Censo 2000), sendo que 34.635 residem em área de proteção dos mananciais (Ibid.).  São Paulo destaca-se com 

a maior concentração populacional da sub-bacia Guarapiranga, com 467.570 habitantes, subdividida em três subprefeituras – Capela do Socorro, Cidade 

Ademar e Parelheiros.   

Com uma área total de 407,1 km², no alto da Serra do Mar, do planalto Atlântico, São Bernardo do Campo tem 52% do seu território classificado como Área de 

Proteção dos Mananciais Billings (APRM-B), sendo que 18,6% da sua área total é ocupada pela represa Billings, o que correspondendo a 75,82 km² (PMSBC, 
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2006). O avanço histórico da ocupação urbana sobre áreas de mananciais da Sub-bacia Billings se expressa em São Bernardo do Campo de maneira 

contundente acompanhando as tendências da urbanização espraiada da metrópole, sobretudo à partir da década de 1970. 

A Lei de Proteção dos Mananciais de 1976 contribuiu para o grande descompasso entre os processos de ocupação do território que se dão por meio de invasão, 

autoconstrução e de outros mecanismos de urbanização precária. A concepção de congelamento legal do território voltado para a preservação ambiental não 

foi capaz de conter a força dos processos reais de ocupação. Em São Bernardo do Campo os conflitos entre urbanização e meio ambiente são especialmente 

muito expressivos, confrontando o crescimento demográfico com as contenções institucionais de crescimento da mancha urbana, uma vez que a metade do 

território do município se insere nas reservas de proteção dos mananciais. 

O interesse na compatibilização da legislação municipal, principalmente das leis do Plano Diretor  de Uso e Ocupação do Solo -  sempre se fez presente no 

âmbito dos processos de gestão municipal de São Bernardo do Campo, com destaque para o momento de elaboração da lei especifica onde o município teve 

importante participação no sub-Comitê Billings-Tamanduateí. O seu Plano Diretor de 2006, ainda que anterior à Lei Específica  da APRM-B,  já expressava as 

tendências das novas diretrizes urbanas de considerar a sustentabilidade ambiental como elemento diretriz da ocupação de mananciais, trazendo conceitos de 

preservação, conservação e recuperação adequados às características de cada região.  

Cabe ressaltar que a elaboração da lei especifica da APRM-B em meados da década de 2010, teve como base a leitura atenta dos PDs aprovados naquele 

período. O PDSCB de 2006 foi importante referência.  No entanto, após a aprovação da lei especifica, percebeu-se os  diversos conflitos com a política 

ambiental proposta, seja por problemas de interpretação da realidade de ocupação do município em contraposição aos  parâmetros urbanísticos  propostos 

pela lei especifica, seja pela dificuldade de aplicação das regras do plano  diretor e do índices de zoneamento de  2007, de alto grau de complexidade.   

O Plano Diretor de 2006 

O Plano Diretor de São Bernardo do Campo (PDSBC), aprovado como Lei nº 5.593 /2006, foi fruto de um processo de elaboração participativa, iniciado em 

2005, para atender as exigências do Estatuto da Cidade; contou com a participação da sociedade civil, organizada por meio de audiências públicas, divididas por 
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regiões e temas. Embora este Plano Diretor tenha sido aprovado antes da finalização dos trabalhos do texto da Lei Específica da Billings, naquele momento ele 

já incorporou, em suas diretrizes, a preocupação com a recuperação das áreas de proteção dos mananciais e o controle da expansão da ocupação irregular, 

além de fomentar, de modo estratégico, as atividades econômicas potenciais da região, a fim de evitar a desvalorização das áreas de mananciais. O PD, de 

modo geral, privilegiou uma política ambiental e urbana que valorizava a relação de equilíbrio entre usos urbanos e ambientais, bem como o direito ao um 

ambiente com qualidade, enfatizando aspectos voltados à recuperação das áreas ocupadas, por meio da implantação de projetos de regularização fundiária e 

implantação de infraestrutura de saneamento ambiental (AGUILAR, 2009).  

Observa-se, no PDSBC de 2006, o propósito de introduzir elementos que se refiram à gestão integrada, seja por meio do incentivo à participação dos três 

setores (Estado, municípios e Sociedade Civil), seja por meio de arranjos institucionais a serem realizados entre os distintos atores da área. Particularmente no 

artigo 12, o PD dispõe que “as políticas públicas e as ações do Poder Público Municipal deverão estar articuladas com as esferas de governo Estadual e Federal, 

para que se tornem mais eficazes e para que se integrem às ações regionais necessárias ao desenvolvimento regional e metropolitano”. A gestão participativa e 

descentralizada proposta buscava integrar os diversos setores (habitação, saneamento ambiental, transporte, etc), e permitir soluções negociadas (parcerias 

entre público, privado e comunidade e novos arranjos institucionais.  

O discurso do Plano ressalta uma preocupação geral com o meio ambiente e particularmente com a degradação ambiental e dos recursos hídricos na área de 

mananciais. Entre os princípios fundamentais norteadores deste instrumento, em seu artigo  12 está o do desenvolvimento sustentável, ao lado das funções 

sociais da propriedade e da cidade. Segundo o documento, a função social da cidade deve ser entendida como o uso socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado do território do Município (art.16), sendo a Área de Proteção aos Mananciais vista como função social para a produção de água destinada ao 

consumo público. 

O “CAPÍTULO IV - Do Desenvolvimento Ambiental”, em seu artigo 23, dispõe sobre os objetivos gerais da Política de Desenvolvimento Ambiental, onde já 

aparecia importantes referências às áreas de proteção dos mananciais com destaque à necessidade de se “promover o uso e a ocupação adequados do solo, 

em especial na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRM da Represa Billings”, e “compatibilizar as características do Município e suas atividades 
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sociais e econômicas, com a preservação, recuperação e manutenção da qualidade ambiental”, por meio, entre outros pontos, “da adequação aos parâmetros 

ambientais necessários à Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais (APRM) definida por legislação estadual”.    

Em relação à proteção do meio ambiente, prevalecem, de modo geral, propostas de criação e ampliação de Áreas de Preservação Permanente e Unidades de 

Conservação Permanente, visando à proteção, recuperação e conservação da biodiversidade dos ecossistemas; busca-se assegurar e ampliar a produção de 

água, em quantidade e qualidade, de maneira preventiva e através de ações articuladas, bem como a adequada coleta, transporte e tratamento do esgoto e 

dos resíduos sólidos, através da ampliação e implantação de infraestrutura sanitária. Estabelece ainda, o mesmo artigo, em seu § 1º, que o Plano Diretor de 

Meio Ambiente, a ser elaborado e aprovado por legislação especifica, deve instituir a Política Municipal de Meio Ambiente, o Sistema Municipal de Meio 

Ambiente, os instrumentos e normas para a consecução dos objetivos gerais da política de desenvolvimento ambiental. Em seguida, no § 2º, dispõe que o 

Sistema Municipal de Meio Ambiente deve ser composto de: “I - Conselho Municipal de Meio Ambiente; II - Fundo Municipal de Meio Ambiente; e III - órgãos 

executivos constituídos para implementar o desenvolvimento ambiental no Município”. 

As principais diretrizes estabelecidas no PDSBC, em vários artigos, que vão ao encontro com o PL da Billings são: fiscalização integrada da ocupação; 

reurbanização de favelas; e política habitacional de produção de unidades habitacionais, por meio de parcerias entre as diferentes instituições públicas e 

privadas.  

Destaca-se que o PDSBC de 2006  defende a regularização e a permanência (sempre que possível) da ocupação preexistente, propondo ações de melhoria da 

qualidade ambiental, com implementação de infraestrutura de saneamento ambiental. Tal documento estabelece um conjunto de diretrizes que visam à 

preservação e controle das áreas ainda não ocupadas, à remoção nas áreas de risco, à regularização e produção de habitação nas áreas já ocupadas. O artigo 

31, que institui a Política Municipal de Habitação, dispõe que esta deve assegurar moradia digna, em concordância com a Constituição Federal; promover a 

regularização fundiária, urbanística e socioambiental em assentamentos precários, irregulares e clandestinos; estimular a construção de HIS na área urbana, 

evitando a ocupação inadequada das áreas frágeis; oferecer suporte técnico especializado para a população, com melhoria ambiental e urbana, e adotar o 
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conceito de Bairro ecológico como diretriz na regularização de loteamentos irregulares, urbanização de assentamentos precários e novos empreendimentos de 

interesse social. 

Em relação ao sistema viário naquele momento já houve uma forte manifestação no PDSBC sobre o impacto da construção do Rodoanel2, mais especificamente 

em relação ao Trecho Sul que cortaria a área da Billings. Assim o PDSBC  estabeleceu a seguintes diretrizes que visam a: conter a expansão de núcleos urbanos 

na Área de Influência Direta do Rodoanel; compatibilizar os usos e atividades com os Planos Diretores Municipais; promover ações de fiscalização 

monitoramento ambiental com o objetivo de manter a tipologia original da rodovia.  

O PDSBC de 2006 definiu diretrizes visando a compatibilizar as atividades econômicas do município com a capacidade de suporte do meio físico dividindo o 

município em quatro macrozonas (artigo 40): Macrozona de Vocação Urbana (MVU); Macrozona Urbana de Recuperação Ambiental (MURA); Macrozona de 

Ocupação Dirigida (MOD); e, Macrozona de Restrição à Ocupação (MRO). Todas as macrozonas têm porções que incidem em área de mananciais, incluindo 

uma parte da MVU, muito embora as três últimas voltem-se especificamente para as características ambientais daquele território. Os artigos 42 a 44 dispõem 

sobre as características das macrozonas que estão na APRM-B, a saber: MURA – receber parte da população urbana do município, recuperar ambientalmente 

os danos ambientais nas APRMs e adequar-se para uma ocupação territorial sustentável; MOD – manter o potencial de produção de água, recuperar 

ambientalmente as APRMs, adensar a parte urbana do distrito de Riacho Grande, evitar/restringir a expansão urbana, e adequar-se ao desenvolvimento 

estratégico do município; MRO – manter as características físico-territoriais, recuperar APRMs, restringir a ocupação urbana, proteger a Mata Atlântica e 

conservar a Reserva da Biosfera – Cinturão verde da cidade de São Paulo. 

Com base nas Macrozonas, o território foi subdividido em zonas de características vocacionais, sendo as regras de uso e ocupação do solo definidas para cada 

uma (art. 45 – 50), a saber: 1) Macrozona de Vocação Urbana - MVU subdivide-se em: Zona de Desenvolvimento Urbano - ZDU; Zona de Recuperação Urbana - 

                                                           

2 A construção do Rodoanel Mario Covas em seu trecho sul iniciou logo em seguida e foi concluida em 2010. Para maior aprofundamento dos conflitos entre o Rodoanel e a APRM-B em 
SBC ver AGUILAR (2009).  
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ZRU e Zona Empresarial Estratégica – ZEE; 2)  Macrozona Urbana de Recuperação Ambiental - MURA em:  Zona Empresarial Estratégica - ZEE;  Zona de 

Recuperação Urbana e Ambiental - ZRUA e Zona de Recuperação Ambiental – ZRA; 3)  Macrozona de Ocupação Dirigida - MOD foi subdividida em: Zona 

Ambiental de Ocupação Dirigida - ZAOD; Zona Socioeconômica Sustentável – ZOSES; 4) Macrozona de Restrição à Ocupação – MRO, em: Zona de Restrição à 

Ocupação-1 - ZRO-1; Zona de Restrição à Ocupação-2 - ZRO-2; e Zona de Recuperação Ambiental - ZRA.  

Os artigos 57 a 67 dispõem sobre as características das diversas zonas e suas diretrizes. A ZRUA é caracterizada por porções territoriais situadas em áreas de 

proteção aos mananciais, particularmente junto à porção norte da represa (Bairro dos Alvarengas), com possibilidade de ordenação da ocupação e de 

adensamento urbano, em conformidade com as Legislações Estadual e Federal. Nesta zona, as diretrizes objetivam a recuperação das áreas degradadas nas 

áreas de proteção dos mananciais, por meio da recuperação ambiental, da adequação das ocupações e usos às características físicas de suporte local, e da 

implantação de infraestrutura urbana necessária, constituída prioritariamente da distribuição de redes de água e da implantação de sistemas de tratamento de 

efluentes. Já a ZRA difere da anterior pois, embora tenha características de degradação ambiental, suas diretrizes voltam-se mais às ações de   recuperação e 

de preservação ambientais, com restrições à ocupação, uma vez que localiza-se no limite sul da represa.  

As demais zonas voltam-se a orientar ocupação de baixa densidade e usos sustentáveis - ZAOD, ZSSES, ou restringir usos incompatíveis com a preservação 

ambiental, buscando a preservação permanente em duas categorias - ZRO 1 e ZRO 2, sendo esta última compreendida pelo Parque Estadual da Serra do Mar, 

criado pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

No interior de algumas Zonas Vocacionais também existem: (1) Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), áreas destinadas prioritariamente à regularização 

fundiária, urbanização e produção de habitação de interesse social e habitação de mercado popular (art. 72-75); e, Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA), 

caracterizadas por áreas públicas ou privadas, destinadas à proteção e recuperação da paisagem e do meio ambiente (art. 76-78).  

Para a área de mananciais, foram instituídas as ZEIS 4 (em Macrozonas MURA e MOD) onde as ocupações irregulares necessitam de projetos de requalificação 

habitacional, ambiental e econômica, antecedidos por projetos de regularização fundiária, e  a ZEIS 5 caracterizada por ocupações irregulares em áreas de risco  
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e em áreas de proteção permanente (APPs), que necessitam de projetos de remoção e relocação, visando à permanência da população na área de abrangência 

do projeto habitacional ou dentro do perímetro das UGPs. 

Para Aguilar (op. cit.), a determinação dos perímetros de ZEIS é fundamental para que o município se enquadre nos critérios dos PRIS da Lei Específica Billings. 

Quanto mais alinhada estivesse a política habitacional do município com a Lei Específica da Billings, mais fácil seria o processo de regularização da ocupação em 

área de mananciais, desde que comprovado o cumprimento das exigências da lei específica e das diretrizes do Plano Diretor para as Macrozonas.  

A Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA) tem como funções: proteger as características ambientais existentes; fomentar áreas verdes e espaços públicos 

adequados e qualificados ao lazer da população; proteger as nascentes e os corpos d’água; recuperar e renaturar áreas do município que tenham sofrido ação 

antrópica degradadora. São subdividas em seis categorias de 1 a 6, sendo a ZEIA-5 constituída pela Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia 

Hidrográfica Billings e, a ZEIA-6, pela área da reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. 

O artigo 153 dispõe que a participação da população deve ser assegurada em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana, mediante as 

seguintes instâncias de participação: conferências municipais de política urbana; assembleias territoriais de política urbana; debates, audiências e consultas 

públicas; iniciativa popular de elaboração de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, plebiscito e referendo popular, e 

conselhos municipais relacionados à política urbana. Para tanto, o PSDBC institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU.  

Ainda no PDSBC de 2006,  cada Zona Vocacional foi subdividida em Unidades de Planejamento e Gestão (UPGs), determinadas por suas características 

socioeconômicas e físico-territoriais, conferindo-lhes semelhança e identidade. No âmbito de cada UGP  é que  deveria ocorrer a participação da população na 

gestão democrática, por meio  dos instrumentos de debate, audiências e consultas públicas para as questões locais da comunidade.  

Embora o PDSBC  estivesse completo e atuaal em muitos aspectos por sua recomendações e diretrizes inovadoras, antecedendo inclusive a aprovação da lei 

especifica da APRM-B, este necessitavam de um conjunto de leis especificas regulamentadoras, para fazer valer seus instrumentos. Até o final de 2009, apenas 
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a Lei de Uso e Ocupação do Solo havia sido aprovada, detalhando  os parâmetros das diversas zonas de uso nas respectivas UGPs . A Lei nº 5.716, em 23 de 

agosto de 2007  referendava o zoneamento proposto e introduzia diversos índices de aplicabilidade complexa.  

A análise apurada desta legislação, na parte 1 da pesquisa,   constatou  a existência de diversos graus de incompatibilidade legal entre as legislações estadual e 

a municipal, segundo os critérios metodologicamente traçados. O detalhamento comparando os parâmetros urbanísticos previstos na Lei de Uso e Ocupação 

do Solo do município e aqueles indicados pela lei especifica da APRM-B indicaram que havia um grau de conflito extremo, onde no mínimo três índices não 

eram compatíveis em diversas porções do território, com destaque para o lote mínimo. As interpretações sobre este fenômeno, constante da pesquisa 

referenciada salienta alguns aspectos importantes: 

Observa-se que predomina nível de conflito ‘3’ em várias zonas, particularmente nas Zonas de Conservação Ambiental (ZCA) e na Zona de Baixa 

Densidade (ZBD). [...] Essas incompatibilidades indicam que existem formas de ocupação que podem estar sendo reconhecidas na lei municipal e 

não necessariamente na lei especifica, ou também por outro lado, a lei municipal poderá estar induzindo as formas de ocupação diversa daquelas 

desejadas pela lei ambiental. De qualquer forma, o fato é que a lei municipal deverá ser revista, mas não poderá negar aspectos relacionados à 

realidade de ocupação de São Bernardo do Campo em área de mananciais e buscar equacioná-los, dentro dos princípios da nova legislação 

ambiental. Além disso, reforça-se a necessidade de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município para que ela incorpore as possibilidades 

de usos e ocupações do solo definidas pela Lei Específica da Billings para as áreas de mananciais [..]. (ALVIM, 2010) 

No primeiro mandato do então prefeito Luiz Marinho (2009-2012)3 iniciou-se o processo de revisão do Plano Diretor no sentido de buscar adequá-lo aos índices 

e instrumentos  previstos na lei específica da APRM-B. O processo de construção e discussão pública da revisão Plano Diretor Participativo de São Bernardo do 

Campo se desenvolveu ao longo de um ano de trabalho e envolveu a população da cidade, os diferentes segmentos sociais e suas organizações e a instância 

colegiada do Conselho da Cidade e do Meio Ambiente de São Bernardo do Campo. 

Para tanto, foi contratado o Instituto Polis que elaborou estudo aprofundado sobre as divergências encontradas entre a realidade de ocupação do município e 

                                                           

3 O prefeito Luiz Marinho (PT) assumiu a PMSBC em 2009 e foi reeleito em 2012 para mais quarto anos de gestão (2013-2016). O secretário de Planejamento Urbano, Alfredo Buso, 
assumiu em 2010 e se mantem na equipe na segunda gestão da PMSBC, sendo responsável pela revisão do PDSBC.  
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a Lei Específica da Billings Lei Estadual nº 13.579/09. As divergências constatadas referem-se principalmente ao usos permitidos nas zonas ambientais 

propostas e ao lote mínimo.  

O novo Plano Diretor Municipal de São Bernardo do Campo de 2011 

Durante o ano de 2010 o Plano Diretor foi revisto buscando garantir a função social da cidade e compatibilizar à diretrizes, normas ambientais e índices 

urbanísticos de interesse para a preservação, conservação e recuperação dos mananciais da Lei Estadual nº 13.579/2009, ciente que esta revisão e sua 

posterior aprovação condicionaria as municipalização das atividades de licenciamento e de regularização. No recorte temporal definido pela pesquisa, a 

compatibilização do Plano Diretor encontrava-se  em processo junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 

Para a PMSBC, enquanto  não fosse concluída a referida adequação, os terrenos localizados na APRM – Billings deverão atender aos requisitos da legislação 

estadual no que se refere à ocupação do solo, bem como submeter-se ao licenciamento ambiental estadual. (PMSBC, 2014) 

No processo de revisão,  então gestão decidiu aproveitar a oportunidade de revisão estabelecendo novos procedimentos e regras referentes à regularização 

fundiária de interesse social e introduzindo princípios de desenvolvimento sustentável,  da função social da cidade, da função social da propriedade, da  

igualdade e justiça social e da participação e gestão democrática da política urbana.(PMSBC, 2012)  

O processo de construção e discussão pública da revisão Plano Diretor Participativo de São Bernardo do Campo se desenvolveu ao longo de um ano de trabalho 

e envolveu a população da cidade, os diferentes segmentos sociais e suas organizações e a instância colegiada do Conselho da Cidade e do Meio Ambiente de 

São Bernardo do Campo. O processo participativo aconteceu em duas grandes etapas que tiveram como marco divisor principal a entrega do ANTEPROJETO DE 

LEI ao Conselho da Cidade e do Meio Ambiente e a divulgação do documento num meio de comunicação de amplo alcance – o site da PMSBC. A primeira etapa 

- apresentação da temática, leitura da cidade e primeiras propostas - foi feita em quatro plenárias territoriais e cinco plenárias com os diferentes segmentos 

sociais organizados. Nestas plenárias foi dado especial foco para a Nova lei da Billings, Lei Estadual no 13.579/2009, apresentando um vídeo com a lei 
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comentada produzido pelo Consórcio do ABC e mapas. A segunda etapa foi de propostas e negociação pública, finalizando com uma grande Audiência Pública 

no dia 06 de setembro de 2011. 

O novo Plano Diretor do Município de São Bernardo do Campo foi instituído pela Lei Nº 6.184 em 21 de dezembro de 2011 e alterado pela Lei Nº 6.238 de 13 

de dezembro de 2012. Como apontado anteriormente a necessidade de revisão do PDSBC se intensifica a partir da aprovação da Lei Específica da ARPM-Billings 

pela Lei Nº 13.579 em 13 de Julho de 2009. Sendo o antigo PD aprovado anteriormente a Lei Específica apesar de inovador, apresentava diversas 

incompatibilidades com a Lei da APRM- Billings, seja pelos índices inadequados da Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2007, seja pela inobservância dos aspectos 

da realidade de ocupação do território municipal contida na legislação ambiental. 

O Plano Diretor propôs instituir o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, vinculado aos conselhos municipais setoriais, ao Conselho da Cidade e do Meio 

Ambiente e adotando instrumentos de gestão democrática como a Conferência Municipal da Cidade, as audiências e consultas públicas como mecanismo para 

tornar sempre participativo o processo de planejamento e de decisão sobre a cidade de todos. 

Em sua concepção, buscou o desenvolvimento contínuo e socialmente inclusivo da cidade, orientando a ocupação do território em equilíbrio com a 

preservação dos recursos naturais. Assim, estabelece uma nova ordem urbana ao propor diretrizes de desenvolvimento urbano com qualidade e respeito às 

diferenças de usos e potencialidades de desenvolvimento econômico e social instaladas nas diversas regiões da cidade. A proposta busca atingir o 

desenvolvimento sustentável por meio de uma efetiva gestão democrática e participativa, fazendo com que a cidade seja realmente o reflexo do desejo das 

pessoas que vivem, produzem e usufruem do território municipal. 

Para o  Prof. Dr. Luiz Silvério Silva  (2013) o novo Plano Diretor de São Bernardo do Campo traz propostas para melhorar ou transformar a cidade real: seu texto 

foi construído a partir de estudos precisos sobre os problemas e potencialidades que a cidade apresenta e apresenta claras diretrizes para o desenvolvimento 

da cidade. Dessa forma, incorpora em seu conteúdo as especificidades da Lei da Billings, legislação estadual recentemente aprovada para a recuperação e 
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proteção dos mananciais, fazendo com que o município, finalmente, assuma o controle do desenvolvimento desta área que, por muito tempo, ficou esquecida 

das ações de planejamento. 

Reafirma-se neste PD a incorporação de diretrizes ambientais na política urbana ao lado das considerações sociais mais amplas de qualidade de vida, 

delimitada em seus  princípios fundamentais (Capitulo II, Art.4) onde se enfatiza o desenvolvimento sustentável, a fundão social da cidade. Especificamente no 

artigo 8 o PD dispõe sobre os objetivos gerais da política urbano-ambiental que trata da prioridade da preservação das áreas ambientalmente sensíveis, 

especialmente a APRM-B, da ordenação e controle do uso e ocupação do solo urbano, sem que haja incompatibilidades de usos e efeitos negativos sobre o 

meio ambiente; da utilização dos instrumentos urbanísticos para garantir a função social da propriedade, a busca pela diminuição da desigualdade social 

garantindo o acesso a rede de infraestrutura, mobilidade e o direito a moradia digna, elevando a qualidade de vida da população. Este artigo também trata de 

uma questão bastante pertinente que é o desejo de articulação entre a esfera local às demais esferas de governo, com vista de um desenvolvimento integrado. 

Observa-se a intenção expressa de compatibilização entre políticas urbanas e ambientais acatando as ações socioeconômicas na Sub-Bacia Billings  no sentido 

de preservar e recuperar as áreas de mananciais, mencionando a importância do controle e fiscalização sobre agentes impactantes além da importância do 

fomento ao uso sustentáveis das águas no município. Cabe salientar que se estabelece uma articulação em termos de diretrizes entre a política de proteção aos 

mananciais e a política de desenvolvimento econômico, prevendo-se inclusive a perspectiva de que o Turismo possa vir a preencher metas de desenvolvimento 

local alternativas e mais adequadas aos atributos do território.  

Ainda do ponto de vista da integração e compatibilização de políticas no plano municipal, destacam-se os pressupostos sociais presentes no Estatuto da Cidade 

(2002) referendando nas diretrizes da Política Habitacional, a importância da universalização dos direitos à moradia digna, a promoção da urbanização e 

regularização fundiária em áreas precárias propiciando sua inserção urbana de forma sustentável. Especificamente o artigo 18 apresenta o PLHIS (Plano Local 

de Habitação de Interesse Social) como instrumento de implementação da Política Habitacional no Município. Através deste instrumento pretende-se gerar um 

diagnóstico da situação/precariedade dos assentamentos, auxiliando, desta forma, o poder público a caracterizá-los e priorizar as estratégias de intervenção. O 

artigo 19 trata do Plano Municipal de Saneamento Básico que deverá estar em conformidade com a Política Nacional de Saneamento Básico instituída pela Lei 
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Federal Nº 11.445/2007. Vale ressaltar também que a Política de Mobilidade, abordada no artigo 23, faz menção ao incentivo do transporte coletivo e do modo 

a pé sobre o transporte individual motorizado e prevê a redução da emissão dos poluentes liberados por estes modais, a fim de respeitar os índices de 

qualidade ambiental. Compreende-se disso a constante preocupação e ação que vem sendo empenhada pelo poder público do Município de São Bernardo do 

Campo em garantir de fato um desenvolvimento sustentável para seus cidadãos. 

O ordenamento territorial estabelecido pelo Plano Diretor de 2011, constitui para os interesses desta pesquisa, aspecto central da compatibilização entre 

regulações urbanas e ambientais em escalas múltiplas, pois não apenas direciona as formas de ocupação como instrui possibilidades de reversão de processos 

ambientalmente problemáticos relacionados ao crescimento demográfico e ao desenvolvimento econômico do município. 

Em estudo realizado pela PMSBC entre os anos de 2010 e 2011, intitulado  “Compatibilização do Plano Diretor do município de São Bernardo do Campo à Lei 

Estadual no 13.579, de 13 de julho de 2009” ,  os  parâmetros estabelecidos pela Lei especifica , bem como a delimitação das áreas e subáreas, foram objeto de 

análise pormenorizada pela equipe da prefeitura.  

O resultado desta análise foi a observação de alguns conflitos  por compartimento ambiental da Billings entre o que preconize a lei ambiental e a realidade de 

ocupação da região. Para o estudo foi utilizado o mapa da lei específica que foi cruzado com fotos aéreas da região e o cadastro fiscal da Prefeitura, conforme 

ilustram as figuras a seguir:   
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Figura 4.2 - Conflitos observados no Corpo Central I 

 

Fonte: Levantamento da PMSBC, 2011. In PMSBC, 2012.  
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Figura 4.3 - Conflitos observados no Corpo Central II 
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b) Conflitos Corpo Central II 

 

Figura 4, Levantamento PMSBC 2011 

Na figura 4 foram identificadas áreas de SUCt sem ocupação humana. Lembrando que neste compartimento, 

SUCt permite lotes de 250m2 e um CA de 1,0. A diferenciação entre SCA e SBD também não fica clara, além 

de verificarmos uma área de estacionamento de fábrica grafada como SOE (área voltada para habitação de 

interesse social). 
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Fonte: Levantamento da PMSBC, 2011. In PMSBC, 2012 

Figura 4.4 - Conflitos  no Rio Grande/ Rio Pequeno 
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Figura 5, Levantamento PMSBC 2011 

Na figura 5 identifica-se outro exemplo de áreas de estacionamentos como SOE e SCA. A delimitação das 

subáreas não segue parâmetros justificáveis. 

 

Figura 6, Levantamento PMSBC 2011 

NA figura 6, exemplo 1, identifica-se uma SOE não ocupada e a delimitação entre SCA e SBD não segue 

critério técnico. No exemplo 2 não há o que justifique a delimitação da SOE. 

c) Conflitos Rio Grande/Rio Pequeno 

 

Figura 7, Levantamento PMSBC 2011 

Exemplo 1 

Exemplo 2 
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Na figura 7 identifica-se uma subestação da Eletropaulo como SOE. As áreas de SCA e SBD estão delimitadas 

de forma incompreensível. 

 

 

Figura 8, Levantamento PMSBC 2011 

Na figura 8, identifica-se o Parque Estoril como SUC e a prainha como SOE. A ocupação vizinha ao Parque 

Estoril, que é de classe média, está grafada como SOE. 

d) Conflitos Capivari-Pedra Branca 

 

Figura 9, Levantamento PMSBC 2011 

 

Fonte: Levantamento da PMSBC, 2011. In PMSCB, 2012. 
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Figura 4.5 - Conflitos Capivari / Pedra Branca 
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Na figura 7 identifica-se uma subestação da Eletropaulo como SOE. As áreas de SCA e SBD estão delimitadas 

de forma incompreensível. 

 

 

Figura 8, Levantamento PMSBC 2011 

Na figura 8, identifica-se o Parque Estoril como SUC e a prainha como SOE. A ocupação vizinha ao Parque 

Estoril, que é de classe média, está grafada como SOE. 

d) Conflitos Capivari-Pedra Branca 

 

Figura 9, Levantamento PMSBC 2011 
 

Fonte: Levantamento da PMSBC, 2011. In PMSCB, 2012. 

As figuras anteriormente apresentadas indicam conflitos que envolvem a delimitação de áreas pela lei especifica em contraposição ao ocupacão rela nas áreas 

de mananciais. Interessante notar que os conflitos identificados ora apontam problemas relacioados a pouca restrição da lei especifica, pois incidem em áreas 

ainda preservadas,  ora apontam para probelmas relacionados à desconsideração de loteamentos e favelas existentes.  

Para atender ao observado,  o Macrozoneamento do novo PDSCB (definido pelo Art. 27) estabeleceu  03 macrozonas  e  suas respectivas  macroáreas, assim 

discriminadas: I - Macrozona Urbana Consolidada - MUC;, porcão do território que coincide com a área urbanizada (ao norte do limite da APRM) II - Macrozona 

de Proteção e Recuperação do Manancial - MPRM, composta por duas macroáreas: a) Macroárea Urbana em Estruturação - MURE;  b) Macroárea de Manejo 

Sustentável - MMS; III - Macrozona de Proteção Ambiental – MPA, porcão que  localiza-se no extremo sul do território municipal, na Bacia Hidrográfica do Rio 

Cubatão e é ocupada em grande parte pelo Parque Estadual da Serra do Mar, unidade de conservação de proteção integral.  
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Segundo o artigo 29 do PDSBC, a  Macrozona de Proteção e Recuperação do Manancial - MPRM, coincide com os limites da Área de Proteção e Recuperação do 

Manancial Billings - APRM- Billings, que normatiza o planejamento e a gestão do manancial Billings, ensejando sua divisão em duas macroáreas I - Macroárea 

Urbana em Estruturação - MURE, a porção do manancial situada imediatamente ao sul da Macrozona Urbana Consolidada, tendo como limites as três grandes 

rodovias que cortam o Município - Imigrantes, Rodoanel e Anchieta - e que, por sua localização contígua ao meio urbano, veio a funcionar como área de 

expansão da ocupação, sem o adequado saneamento e infraestrutura; e II - Macroárea de Manejo Sustentável - MMS, que compreende todo o restante da 

APRM-Billings no Município, porção relativamente preservada, na qual se localizam o núcleo urbano consolidado do Bairro Rio Grande e ocupações em 

assentamentos habitacionais dispersos, em sua maioria precários. 
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Figura 4.6 - Mapa do Macrozoneamento de São Bernardo do Campo 

  

Fonte: Anexo Plano Diretor de São Bernardo do Campo (http://saobernardo.sp.gov.br) 

No âmbito da MPRM foram definidas diretrizes para a MURE e foram 

definidas diretrizes que vão ao encontro da lei especifica, a saber: I - 

regularização fundiária sustentável dos assentamentos precários de 

interesse social e reserva de áreas para o atendimento da população que 

necessita ser removida de seu local de moradia; II - recuperação ambiental 

das áreas que sofreram impactos gerados por ação antrópica; III - provisão 

de infraestrutura e saneamento, promovendo a sustentabilidade ambiental 

do uso e ocupação do solo; IV - requalificação urbanística e provisão de 

equipamentos urbanos e comunitários; e V - provisão de áreas para 

desenvolvimento econômico sustentável, potencializando efeitos positivos 

da demanda por terra gerada em função da implantação do Rodoanel. Já 

na MMS deverão ser observadas as seguintes diretrizes específicas: I - 

preservação das características naturais do território, visando assegurar a 

melhoria da qualidade ambiental e a conservação da biodiversidade da 

área; I - manutenção da cobertura vegetal, de forma a manter o potencial 

de produção de água; III - recuperação ambiental das áreas que sofreram 

impactos gerados por ação antrópica; IV - consolidação e requalificação da 

área urbanizada do bairro do Rio Grande, restringindo sua expansão; V - 

regularização fundiária sustentável dos assentamentos precários de 

interesse social e reserva de áreas para o atendimento da população que 

necessita ser removida de seu local de moradia; VI - controle da expansão 

de núcleos habitacionais isolados; VII - incentivo a usos compatíveis com a 

preservação ambiental, como o turismo sustentável e programas de 

agricultura orgânica; VIII - provisão de áreas para o desenvolvimento 
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estratégico do Município, de forma sustentável; e IX - formulação e 

implementação de programas de fomento e apoio ao manejo sustentável 

das áreas preservadas. 

O Zoneamento proposto pelo PDSBC consiste na subdivisão das 

Macrozonas em zonas ou áreas especiais, com diretrizes específicas e uso e 

ocupação do solo, conforme a figura 4.7.  

Como detalhamento do Zoneamento, observa-se que foram identificadas 

as ARAs tipo 1 e 2, grafadas em vermelho na figura anterior. Estas áreas 

coincidem com as ZEIS, conforme ser verá em seguida.  

Figura 4.7 - Zoneamento do Município de São Bernardo do Campo. 

27 
 

  

Fonte: Anexo Plano Diretor de São Bernardo do Campo (http://saobernardo.sp.gov.br) 
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Para a área de proteção dos mananciais a Macrozona de Proteção e Recuperação do Manancial - MPRM e suas macroáreas o PDSBC prevê que os  parâmetros urbanísticos 

sejam compatíveis com a Lei Estadual APRM-B. Alguns nomes das Zonas correspondem àquelas definidas na lei ambiental e em seu Decreto regulamentador de 2010. Outros 

se relacionam com as definições já elencadas na área de urbanização consolidada.  

A porção norte em que se encontra a área mais comprometida, a MURE – Macroárea Urbana em Estruturação é alvo de várias subdivisões relacionadas com a 

regulamentação de usos (Art. 35), conforme a seguinte ordenação: I - Zona de Usos Diversificados 2, ou ZUD-2;   II - Zona Empresarial Restritiva 2, ou ZER 2 e 

Zona Empresarial Restritiva 3, ou ZER 3; III - Área de Restrição à Ocupação – ARO e IV - Área de Recuperação Ambiental 1, ou ARA-1.  Já na Macroárea de 

Manejo Sustentável – MMS, observa-se a correlação direta com as zonas da lei especifica:  I - Área de Restrição à Ocupação - ARO, que se constitui em área 

de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais da Bacia da Billings;  II - Área de Ocupação Dirigida - AOD, é 

considerada uma área de interesse para a consolidação ou implantação de uso urbano ou rural, atendidos os requisitos da legislação estadual, compreendendo 

as seguintes subáreas: a) Subárea de Ocupação Especial - SOE, formada por áreas densamente ocupadas, bem como por áreas vazias destinadas à implantação 

de habitação de interesse social e equipamentos urbanos e sociais; b) Subárea de Ocupação Urbana Consolidada ou Controlada - SUC, que compreende tanto 

as áreas com ocupação urbana irreversível e servidas parcialmente por infraestrutura, quanto aquelas em processo de adensamento e consolidação urbana, 

reunindo, numa só categoria, as Subáreas de Ocupação Consolidada - SUC e Subáreas de Ocupação Controlada - SUCt da legislação estadual; c) Subárea de 

Ocupação de Baixa Densidade - SBD, área não urbana destinada a usos com baixa densidade de ocupação, compatíveis com a proteção do manancial; d) 

Subárea de Conservação Ambiental - SCA, área provida de cobertura vegetal de interesse à preservação da biodiversidade, de relevante beleza cênica ou 

outros atributos de importância ambiental;  III - Área de Recuperação Ambiental - ARA, que se subdivide em ARA-1 e ARA-2, ambas caracterizadas pela 

ocorrência de usos e ocupações que comprometem a quantidade e a qualidade da água, exigindo intervenções de caráter corretivo, da seguinte forma:  a) Área 

de Recuperação Ambiental-1 (ARA-1), formada por assentamentos precários desprovidos, total ou parcialmente, de infraestrutura e saneamento básico, sendo 

objeto de Programa de Recuperação de Interesse Social - PRIS, que atenderá todas as famílias dos assentamentos habitacionais precários e irregulares 

identificados no Plano Local de Habitação de Interesse Social; b) Área de Recuperação Ambiental - 2 (ARA-2), ocorrências de degradação ambiental que exigem 

recuperação imediata do dano ambiental, por meio de Projeto de Recuperação Ambiental - PRAM.  
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Finalmente, a terceira porção do território nas áreas de mananciais – a MPA – Macrozona de Proteção Ambiental é definida no Art. 36., caracterizando-se pela 

seguinte subdivisão interna baseada em restrição de ocupação e usos, que também estão em consonância com as exigências da lei especifica (embora não se 

vinculando diretamente a esta): I - Área de Restrição à Ocupação - ARO, correspondente ao Parque Estadual da Serra do Mar e às áreas de preservação 

permanente - APP, sujeitas à legislação ambiental pertinente;  II - Área de Ocupação Dirigida - AOD, que compreende as seguintes subáreas: a) Subárea de 

Ocupação de Baixa Densidade - SBD, b) Subárea de Conservação Ambiental – SCA, III - Área de Recuperação Ambiental 2 - ARA 2. 

É importante destacar que o PRIS – Programa de Recuperação de interesse Social é um instrumento de política urbana, de caráter simultaneamente ambiental 

a ser utilizado nas Áreas de Recuperação Ambiental 1, comforme apontado no mapa do Zoenamento. O parágrafo segundo do Artigo 38 define todas as ZEIS – 

Zonas Especiais de Interesse Social, localizadas na MPRM como objeto de PRIS.  

As ZEIS ficam classificadas em:  I - ZEIS 1 - áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda, abrangendo favelas, loteamentos irregulares e 

empreendimentos habitacionais de interesse social, em que haja interesse público em promover recuperação urbanístico-ambiental, regularização fundiária ou 

produção de Habitação de Interesse Social - HIS; II - ZEIS 2 - constituídas por áreas não edificadas ou subutilizadas, destinadas à produção de Habitação de 

Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP). 
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Figura 4.8 - ZEIS - SBC. 

28 
 

  

Fonte: Anexo Plano Diretor de São Bernardo do Campo (http://saobernardo.sp.gov.br) 

Nos aspectos aqui assinalados é possível constatar uma adequação e convergência do ordenamento territorial em São Bernardo do Campo com a legislação 

estadual especificamente definida para Sub. Bacia Billings em termos de diretrizes espaciais tendências configuradas de crescimento urbano nestas áreas. 
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Em relação à compatibilização dos índices urbanísticos definidos pela legislação estadual (Lei Específica de 2009) e pela legislação municipal (Plano Diretor de 

2012),  a pesquisa observa algumas incongruências, destacadas a seguir.  

A análise comparativa selecionou nas duas legislações os índices urbanísticos relativos ao  Lote mínimo, Coeficiente de Aproveitamento (C.A), Taxa de 

permeabilidade e Índice de área vegetada. Esses índices são considerados básicos para a determinação do grau de compatibilidade entre as leis e a sinalização 

de uma nova postura institucional de criação de instrumentos comuns que possam subsidiar ações compartilhadas. 

Cabe relembrar que nas incompatibilidades anteriores (relativas ao PD de 2006)  o índice de maior conflito era relativo ao Lote Mínimo,  pois a Lei Específica se 

colocava muito mais restritiva do que a Lei Municipal. 
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Tabela 4.1 - Índices Urbanísticos para MPRM estipulados no Plano Diretor 

Quadro Parâmetros PD SBC 

 Descrição Subárea Descrição Lote Min CA Perm. 

(%) 

Veget. 

(%) 

MURE 

Macroárea 

urbana em 

estruturação 

ZUD2 Zona de uso diversificado 250 2,5 15 8 

ZER2 Zona empresarial Restritiva 500 0,5 40 20 

ZER3 Zona empresarial Restritiva 5000 0,2 90 45 

      

MMS 

Macroárea de 

manejo 

sustentável 

SOE Ocupação Especial 250 2,5 15 8 

SUC Ocupação Urbana Controlada 500 0,8 40 20 

SBD Baixa densidade 5000 0,2 70 35 

SCA Conservação ambiental 10000 0,1 90 45 

Fonte: Quadro anexo do Plano Diretor vigente de São Bernardo do Campo. Organizado por VERONEZZI, 2013 



 

 

199 

 

Tabela 4.2 - Índices Urbanísticos para MPRM estipulados no Plano Diretor 

QUADRO PARÂMETROS LEI ESPECÍFICA DA BILLINGS 

  

Descrição Índice Urb. Corpo Central I Corpo Central II 

Taquaquecetuba/ 

Bororé 

Rio Grande/ Rio Pequeno Capivari/ Pedra Branca 

SOE 

Área prioritária para 
implantação de HIS e de 
equipamen- 
tos urbanos e sociais 

Lote Min 250 250 250 250 250 

C.A. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Perm. 
(%) 

15 15 15 15 15 

Veget. 
(%) 

8 8 8 8 8 

SUC 

Áreas com ocupação 
irreversível e servidas 
parcialmen- 
te de infraestru 
tura. 

Lote Min. 250 250 250 250 - 

C.A. 2,5 1 1 2 - 

Perm. 
(%) 

15 15 15 15 - 

Veget. 
(%) 

8 8 8 8 - 

SUCt 

Área já ocupada e em 
processo de adensamento e 
consolida 
ção urbana 

Lote Min. 250 250 250 250 500 

C.A. 2 1 1 1 0,8 

Perm. 
(%) 

20 20 20 20 40 

Veget 
.(%) 

10 10 10 10 20 

SBD 

Área não urbana destinada a 
usos com baixa densidade. 

Lote Min. 500 500 1000 3000 5000 

C.A. 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 

Perm. 
(%) 

40 40 50 70 70 

Veget. 
(%) 

20 20 25 35 35 

SCA 

Área provida de cobertura 
vegetal. Interesse à preserva 
ção. 

Lote Min. 5000 5000 7500 7500 10000 

C.A. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Perm. 
(%) 

90 90 90 90 90 

Veget. 
(%) 

45 45 45 45 45 

Fonte: Quadro anexo do Plano Diretor vigente de São Bernardo do Campo.  Organizado  por VERONEZZI, 2013 
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Tabela 4.3 - Índices Urbanísticos para MPRM estipulados pela Lei Específica. 

QUADRO PARÂMETROS LEI ESPECÍFICA DA BILLINGS 
 

  
Descrição Índice Urb. Corpo Central I Corpo Central II 

Taquaquecetuba/ 
Bororé 

Rio Grande/ Rio Pequeno Capivari/ Pedra Branca 

SOE 

Área prioritária para 
implantação de HIS e 
de equipamen- 
tos urbanos e sociais 

Lote Min 250 250 250 250 250 

C.A. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Perm. 
(%) 

15 15 15 15 15 

Veget. 
(%) 

8 8 8 8 8 

SUC 

Áreas com ocupação 
irreversível e servidas 
parcialmen- 
te de infraestru 
tura. 

Lote Min. 250 250 250 250 - 

C.A. 2,5 1 1 2 - 

Perm. 
(%) 

15 15 15 15 - 

Veget. 
(%) 

8 8 8 8 - 

SUCt 

Área já ocupada e em 
processo de 
adensamento e 
consolida 
ção urbana 

Lote Min. 250 250 250 250 500 

C.A. 2 1 1 1 0,8 

Perm. 
(%) 

20 20 20 20 40 

Veget 
.(%) 

10 10 10 10 20 

SBD 

Área não urbana 
destinada a usos com 
baixa densidade. 

Lote Min. 500 500 1000 3000 5000 

C.A. 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 

Perm. 
(%) 

40 40 50 70 70 

Veget. 
(%) 

20 20 25 35 35 

SCA 

Área provida de 
cobertura vegetal. 
Interesse à preserva 
ção. 

Lote Min. 5000 5000 7500 7500 10000 

C.A. 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Perm. 
(%) 

90 90 90 90 90 

Veget. 
(%) 

45 45 45 45 45 

Fonte: Lei Especifica APRM-B. Organizado por VERONEZZI, 2013. 
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Observa-se a diferenciação da extensão das zonas em cada legislação. O Zoneamento proposto pelo Plano Diretor considera as áreas de forma homogênea, 

enquanto que na Lei Específica há uma subdivisão de cada parcela do território em porções menores (Compartimentos Ambientais). Ou seja, uma área 

apontada no PD corresponde a várias áreas na LE, constatando-se que os critérios de diferenciação geomorfológica das áreas de proximidade dos corpos 

d´água são muito priorizados na legislação estadual. Tal fato vai incidir no conflito entre realidade de ocupação e parâmetros definidos pela lei especifica, como 

será destacado mais adiante.  

Em relação ao Lote Mínimo, observa-se que o Plano Diretor adotou, em algumas porções do território, índices mais restritivos do que os definidos pela Lei 

Específica como parâmetros mínimos principalmente nas áreas mais ao sul da bacia onde identificam-se áreas ainda preservadas, principalmente quando se 

trata da aprovação de novos empreendimentos  em alguns trechos as duas legislações apresentam o lote mínimo de 250 m2, a ser aprovado em SUC, SUCt ou 

SOE. Em outros trechos estes índices mínimos diferem. O estudo comparativo apontou distorções em áreas que deveriam ser identificadas como SOD, SUC ou 

SUCt e foram identificas como SDB ou SCA pela lei especifica  e vice versa.   O lote mínimo já configurava-se antes como o principal ponto de conflito entre a LE 

e o PD de 2006, e ainda é um dos pontos a ser melhorado entre as legislações. Pois ambas tem diferentes olhares para a mesma área e isso provoca esses 

índices de incoerência entre legislações.  

Entretanto quanto se trata de regularização fundiária a situação muda. Segundo a lei especifica é  permitido  a regularização de lotes de 125 m2 nas SOE e SUC, 

em todos os compartimentos e na SUCt, nos compartimentos Corpo Central 1, Corpo Central 2 e Itaquaquecetuba-Bororé, em casos de ocupação existente até 

a data de aprovação da Lei (2009). Para entender a situação da regularização fundiária, a Secretaria Municipal de Habitação elaborou um mapeamento 

detalhado dos assentamentos precários do município, favelas e loteamentos irregulares,   e procurou identificar onde seriam os focos de regularização e onde 

seriam identificadas as ARAs tipo 1 para o processo de implementação do PRIS.  

Segundo estudo da PMSBC (2012) o mapeamento dos loteamentos precários e/ou irregulares foi instrumento fundamental para a revisão da delimitação das 

Zonas Especiais de Interesse social (ZEIS) no Plano Diretor visando a possibilidade de implementação de instrumentos que garantam a regularização fundiária e 

o direito a moradia em consonância com o que preconiza a lei especifica por meio da identificação das ARAs. Após analisar as características dos 
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Assentamentos Precários e/ou Irregulares, o Mapeamento agrupou os assentamentos em  04 conjuntos de tipologias de problema urbano-habitacional, 

apontando as demandas habitacionais nestes assentamentos, a saber: Tipologia 1: Assentamentos caracterizados pelo nível satisfatório de consolidação, com 

infraestrutura básica e habitações adequadas, que só precisam de regularização (28 núcleos); Tipologia 2: Assentamentos Irregulares com parcelamento 

definido, parcialmente urbanizados, pode abrigar habitação inadequadas, que demandam obras pontuais de infraestrutura, mas que não necessitam de 

remoções,a regularização dessas áreas depende de tais obras (44 núcleos); Tipologia 3: Assentamentos Irregulares com parcelamento definido, parcialmente 

urbanizados, é considerado consolidado, mas precisa de obras pontuais de infraestrutura; sua regularização não depende de tais obras, mas demanda 

remoções pontuais; pode abrigar habitações inadequadas (19 núcleos); Tipologia 4: Assentamentos Irregulares e Precários Consolidáveis. Apresenta situações 

de risco e carência de toda ou de parte da infraestrutura; demanda obras complexas e caras de urbanização e um percentual significativo de remoções; 

demanda alteração no parcelamento e sua regularização depende das obras (42 núcleos); Tipologia 5: Assentamentos Irregulares não consolidáveis, por 

restrições de natureza jurídica ou física- ambiental (16 núcleos); Tipologia 6: Conjuntos Habitacionais Irregulares promovidos pelo Poder Público, com 

aprovação e licenciamento concluídos ou em curso; apresentam bom nível de consolidação e infra-estrutura; a intervenção de regularização não depende de 

nenhum volume de investimento em obras ou depende de pequenas intervenções. Não foram identificadas  esta tipologia nos mananciais. 

￼O estudo concluiu que a distribuição da demanda se dá 65% fora dos mananciais (1.134.200,00m2) e 35% dentro dos mananciais (595.630,00m2). Da 

necessidade de terra a ser grafada como ZEIS em APRM-B para implantação de novos programas habitacionais, 85% se encontra entre o divisor das bacias do 

Tamanduateí e Billings e o Rodoanel, ao norte. 

Em relação ao Coeficiente de Aproveitamento (C.A), o estudo realizado pela PMSBC (2012) levantou  a área (m2) das áreas e subáreas de intervenção em cada 

um dos compartimentos ambientais definidos pela lei especifica e pelo proposto no PDSBC. Este valor em m2 foi multiplicado pelo CA, constante na lei 

específica e na proposta municipal, e resultou na metragem referente ao quanto pode ser construído em cada um dos compartimentos pela lei específica e 

pela proposta municipal. Considerou-se também que a  lei específica não mapeou as áreas de recuperação ambiental, bem como as áreas vazias destinadas a 

projetos habitacionais.   
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Analisando os dados obtidos neste compartimento, verifica-se que a proposta do PDSBC atende ao CA estabelecido pela lei estadual, sendo mais restritivo em 

1.617.357,09 m2. Vale ressaltar que foram considerados as ZEIS de vazios no  corpo central 1 que tem c índices de SOE, onde será possível receber as famílias 

relocadas que hoje estão em áreas que deverão passar por processo de recuperação ambiental e industrias estratégicas para a economia municipal. O estudo 

identificou ainda que o Rodoanel e as principais rodovias localizam-se no Corpo Central 1, onde está a área de ocupação urbana mais antiga e consolidada dos 

mananciais de SBC. Sugeriu portanto uma alteração do limite de APRM-B que coincide com o eixo viário do Rodoanel aliada a uma estratégia de aumentar a 

área ocupada ao máximo da capacidade de suporte dessa área respeitando a legislação ambiental vigente, articulando com o desenvolvimento econômico 

municipal.  

Para o Corpo Central 2 a proposta municipal apesar de  atender na maioria das áreas  ao CA estabelecido pela lei estadual,  foi observado uma  diferença entre 

as propostas de 5.326.412,72 m2 de área construída na qual São Bernardo é mais restritivo. O PDSC propõe a  exclusão de algumas subáreas de conservação 

ambiental onde existe ocupação com perfil distinto, na macroárea denominada MURE, que incorpora parte do corpo central 2, trocando pela proposta de uma 

área de Conservação Ambiental na macroárea MMS no compartimento Taquacetuba-Bororé.  

Nesse compartimento foi grafada uma única ARA 1  cuja ocupação não é considerada pelo zoneamemto ambiental.  Nesse compartimento observa-se a 

existência de vários pequenos conflitos de valores: as áreas mais afetadas são a SBD, SCA e SUCt. Na Subárea de Baixa Densidade o PD estipula agora um índice 

C.A máximo de 0,2, enquanto que comparado com a LE este índice sobe para 0,5. Ou seja, o PD está sendo mais restritivo, pois aponta a existência de várias 

áreas a serem preservadas ao sul do município.   

Em relação  aos dois outros, Taxa de permeabilidade e Índice de área vegetada, constata-se de uma maneira geral que não existe entre eles conflitos 

significativos. Apenas alguns conflitos pontuais, a saber: principalmente nas Subáreas de Ocupação Dirigida, onde temos por exemplo, no PD a taxa de 

permeabilidade em 70% e a taxa de vegetação em 35%, enquanto que na Lei Específica para a mesma área temos taxa de permeabilidade em 40% e taxa de 

vegetação em 20%. De novo o PD se configura como o mais restritivo. No corpo central 1 tanto a quantidade de área vegetada quanto de área permeável 

superam ao exigido pela lei estadual, estando a proposta municipal em conformidade com a lei estadual. Para compensar as ARAS propostas a mais neste 



 

 

204 

 

corpo central o PDSBC propôs a criação de uma Unidade de Conservação Municipal, Parque Natural Municipal do Alvarenga  (347.418,00 m2 já desapropriados 

pela administração municipal). (PMSBC, 2012) 

Como observado, o PDSBC propõe a supressão de algumas Subáreas de Conservação Ambiental no corpo central 1 e 2 constantes na lei estadual mas criadas 

outras.  Já compartimento Rio Grande/Pequeno a proposta municipal propõe o acréscimo de área de restrição de ocupação em 6.026.838,70 m2 pois  

incorpora a ampliação do Parque Estadual da Serra do Mar, quanto a criação da Unidade de Conservação Municipal, Parque Natural Municipal do Riacho 

Grande, fruto da compensação ambiental do Rodoanel, ambos do Governo do Estado. Assim indica que haverá a diminuição das Subáreas de Conservação 

Ambiental na proposta municipal, uma vez que estas se tornaram unidades de conservação. Por outro lado, indica que existe ocupações  de chácaras em áreas 

grafadas como SCA e indica a necessidade de alteração para SBD,  subárea de baixa densidade.  O mesmo ocorre no compartimento Taquacetuba/Bororé onde 

a SCA deram lugar na proposta da PMSBC a uma SDB,  subárea de baixa densidade, pois os loteamentos de chácaras  existentes não vão ao encontro dos 

parâmetros estabelecidos pela lei ambiental.  No compartimento Capivari Pedra Branca ocorre o acréscimo de 90.079,71m2 de ARO se deve a uma pequena 

ampliação do Parque Estadual da Serra do Mar neste compartimento. Por outro lado, ocorre a supressão de algumas SCA na proposta municipal, dando lugar a 

subárea de baixa densidade, uma vez que ali se encontram loteamentos de chácaras que não atenderiam aos parâmetros estabelecidos na SCA. 

Todo estudo realizado pela PMSBC indica a supressão de áreas verdes e de baixa densidade de alguns trechos mas a compensação com a criação de outros no 

mesmo compartimento e também acréscimos em m2. Enfim o zoneamento proposto  ultrapassa em todos os compartimentos a metragem de áreas 

permeáveis e vegetadas nos compartimentos, mesmo considerando a existência de ARA 1 que não foram previstas na lei especifica. 

Estudos calculando a carga meta de fósforo que possuirá o reservatório Billings  em 2015 conforme cenário proposto pelo PDSBC foi realizado. Para este calculo 

foi adotado o módulo 1 do Modelo de Correlação de Uso do Solo/Qualidade da Água – MQUAL 2.0,  previsto na lei especifica, conforme indica a  Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente. Nesta pesquisa não foi aprofundado este trabalho, por falta de tempo hábil para tal. De qualquer forma, considera-se este assunto 

importante para a próxima etapa.  
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As análises aqui realizadas combinaram os mapeamentos  e quadros produzidos pela pesquisa  ao relatório realizado pela PMSBC que deu subsidio ao 

zoneamento do PDSBC. O estudo que apresenta  um ajuste das subáreas da Lei Específica com a realidade ocupada, foi encaminhado para a Secretaria estadual 

do Meio Ambiente e até o momento não foi aceito. O debate junto ao Estado para definir esta compatibilização (Lei Especifica e Plano Diretor) ainda é um 

processo. A revisão da lei de uso e ocupação do solo detalha os parâmetros do PDSBC e dá continuidade a esta polêmica.  

Lei de Uso e Ocupação do Solo  

A Lei  n. 6238 de 13 de dezembro de 2012, de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, constitui um instrumento urbanístico integrado ao Plano Diretor 

Municipal de 2011, vindo realizar regulamentações necessárias dos  dispositivos previstos por ele. Ao mesmo tempo, esta mesma lei revoga inúmeras 

legislações sobre parcelamentos e usos do solo anteriores,  relativas ao período entre 1991 a 2009, conforme consta em seu artigo final (Art. n. 143). Sua 

vigência atual incorpora ainda pequenos ajustes pontuais em alguns artigos realizados  pela Lei . 6238 de 13 de dezembro de 2012.  

As preocupações com a sustentabilidade ambiental e com os aspectos historicamente problemáticos da urbanização  que sempre considerou pouco os 

aspectos geomorfológicos do território,  já aparece de forma explicita no  Título I das Disposições Preliminares, especificamente no  Art. 5º.  

Referenda ainda o respeito e aplicação de legislações ambientais nas áreas de preservação permanente voltadas para a manutenção dos corpos d´águas, como 

um dos requisitos urbanísticos gerais tratados no artigo 19, conforme texto da lei:  

Nas áreas de preservação permanente, em especial ao longo das águas correntes e dormentes e ao redor das nascentes, ainda que intermitentes, e 
nos chamados olhos d`água, qualquer que seja a sua situação topográfica, será obrigatória a reserva de área não edificável, conforme exigência da 
legislação aplicável ou nos termos autorizados pelo órgão ambiental competente.  

Em relação a alguns parâmetros urbanísticos, relativos ao parcelamento do solo fica evidente uma diferenciação de lote mínimo na Macrozona Urbana 

Consolidada  (onde proíbe-se lotes inferiores a 125,00m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), na Zona de Uso Diversificado 1 (ZUD 1); 500,00m² 
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(quinhentos metros quadrados), na Zona Empresarial Restritiva 1 (ZER 1))  explicita claramente o reconhecimento do dimensionamento estabelecido pela lei 

especifica da APRM-B, conforme o PDSBC de 2011.  

O Plano Diretor de 2011 é igualmente respeitado na delimitação dos usos urbanos, tal como definido no artigo 32 e, no plano das políticas, reconhece-se os 

elementos geradores de impacto tanto em relação à qualidade urbana quanto ambiental, conforme o Art. 63.   

Os parâmetros urbanísticos que estabelecem a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade e o índice de áreas vegetadas fazem parte do Capítulo II da Lei de 

Parcelamento do Solo em questão. Reafirma-se novamente aqui as definições do Plano Diretor de 2011, tal como aparece no Art. 78 que trata da Macrozona 

de Proteção e Recuperação de Mananciais (MPRM) e na Macrozona de Proteção Ambiental (MPA) onde deverão ser respeitados as taxas de permeabilidade e 

os índices de área vegetada previstos na Lei Municipal nº 6.184, de 2011.   

Nas interfaces entre políticas urbanas e ambientais, além de referendar os dispositivos do Plano Diretor, um aspecto de destaque na lei de uso e ocupação do 

solo de São Bernardo do Campo configura-se na disposição declarada de reconhecimento e integração aos processos de gestão ambiental estabelecidos  pelo 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT, constante de uma sequencia de artigos (artigos 126, 127, 128). Estes artigos estabelecem uso de 

dispositivos de referendum da atuação dos órgãos ambientais estaduais para o licenciamento  de empreendimentos, autorização de funcionamento  de 

atividades que devem estar submetidas ao Plano de Manejo da unidade de conservação ambiental, etc.  Cabe enfatizar que existe aí reconhecimento de 

precedência da aprovação ambiental estadual no que se refere a possíveis intervenções nos cursos d´água. 

Em outros aspectos, o interesse de integração às outras esferas de governo, aparece pontualmente e serve como exemplo de uma postura de abertura setorial 

das políticas publicas urbanas.  Alguns dispositivos relativos à habitação de interesse social, busca integrar legislações de âmbito federal, como explicita o artigo 

129 da lei.   

Ajustes posteriores vem sendo realizados no âmbito de um processo continuo de planejamento urbano. Entre muitos ajustes, destacam-se aqueles de 

proximidade maior com os interesses desta pesquisa, onde se verifica o intuito na modificação da Lei Municipal n. 6222 de 03 de setembro de 2012 – 



 

 

207 

 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de amenizar conflitos de usos urbanos, inclusive industriais, definir a presença  de atividades do setor primário na 

MPRM e na MPA e a vigência específica de Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 

As análises  aqui realizadas permitem afirmar um avanço importante da legislação municipal em São Bernardo do Campo no sentido de incorporar parâmetros 

de regulação do território e instrumentos de intervenção que permitam criar ações comuns no âmbito da gestão dos recursos hídricos na RMSP e ao mesmo 

tempo indicar ao Estado as incongruências do zoneamento proposto pela lei específica em relação à realidade de ocupação das áreas de mananciais. A leitura 

atenta da realidade permitiu em algumas porções do território instituir índices ora menos ora mais restritivos buscando controlar o avanço da degradação em 

áreas ainda passiveis de preservação. Por outro lado, o município vem realizando uma importante experiência de formulação de  PRIS na MPRM, assunto que 

será detalhado no capitulo 5 desta pesquisa.  
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CAPITULO 5. PROJETOS E INTERVENÇÕES PROPOSTAS E OS DESAFIOS À RECUPERAÇÃO URBANA E 

AMBIENTAL  
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5. PROJETOS E INTERVENÇÕES PROPOSTAS E OS DESAFIOS À RECUPERAÇÃO URBANA E AMBIENTAL  

A partir da década de 1990, a aprovação de uma nova política de recursos hídricos (Lei Estadual nº 7.633/1991), a implementação do Programa de Saneamento 

Ambiental da Bacia do Guarapiranga, ou Programa Guarapiranga como ficou conhecido, em 1994, e a instituição de uma nova legislação de proteção e 

recuperação dos mananciais  (Lei Estadual nº 9.866/1997) foram fundamentais à introdução de uma nova postura frente ao reconhecimento das preexistências 

e das possibilidades de intervenções de recuperação em áreas degradadas situadas nas bacias protegidas.  

No decorrer deste processo, a  regulamentação da nova lei dos mananciais ficou condicionada por legislações especificas, as quais sofreram um moroso 

processo de elaboração no âmbito de cada APRM estadual, principalmente na RMSP. Como alternativa a Lei nº 9.866/1997 definiu dispositivos emergenciais 

para a resolução de conflitos considerados críticos em cada bacia. O Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, 

regulamentado pelo Decreto Estadual nº 43.022, de 7 de abril de 1998, permitiu obras emergenciais em área de mananciais, particularmente nas sub-bacias do 

Alto Tietê (RMSP), reconhecendo que era necessário implementar principalmente obras de infraestrutura de saneamento ambiental, para dar condições 

mínimas de permanência da população em área de mananciais, minimizando assim o risco de maior contaminação dos reservatórios.  

Na esteira do Programa Guarapiranga, que já havia iniciado um conjunto de obras naquela sub-bacia, outras intervenções ganharam maior expressão, 

principalmente diante de um novo contexto mundial de novas práticas de urbanização de assentamentos precários, como iniciativas locais inovadoras.  

Em anos recentes,  intervenções  passaram a  buscar a  integração dos assentamentos precários ao meio urbano, frente à consolidação destes territórios na 

cidade.  Neste capitulo, discute-se, à luz de alguns casos concretos, a atuação do Poder Público Municipal e a participação da sociedade civil na solução de 

conflitos referentes à degradação urbana e ambiental, frente à problemática das ocupações irregulares e da degradação dos mananciais. Sem qualquer 

pretensão de esgotar o tema, apresentam-se algumas intervenções em curso nas áreas de mananciais consideradas como casos paradigmáticos. 
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Para essa fase da pesquisa, adotou-se como procedimentos metodológicos a análise contextual e documental, com fundamento nas regulamentações jurídicas 

voltadas as questões urbanas e ambientais, ao considerar as recentes edições de programas, planos e projetos que contemplam as áreas de estudo.  

Assim, frente às especificidades envolvidas, procurou-se por meio da análise documental, focar a abrangência e capilaridade das proposições que integram os 

planos e projetos de intervenção no contexto do processo de planejamento e gestão integrada, considerando os limites e desafios inerentes ao processo de 

formatação e implementação de políticas públicas nas três esferas governamentais. 

Desse modo, torna-se essencial uma compreensão mais aprofundada do quadro ambiental e urbano contido nos objetivos e conceitos dos novos programas, 

planos recentemente editados, a fim de possibilitar uma análise dos avanços obtidos em busca das novas práticas de planejamento e gestão. 

As recentes Políticas voltadas a questão da proteção e recuperação dos mananciais, materializada com as  edições da  leis especificas Guarapiranga e Billings, 

ao priorizar o sistema de infraestrutura como componente estratégico para a Recuperação de Interesse Social, de modo oposto a sistemática jurídica que 

compunha as leis anteriores, abre novos caminhos para o equacionamento da qualificação dos assentamentos precários e sobretudo para a proteção e 

recuperação dos mananciais. 

Tais proposições ganham força com publicação da Lei Específica da APRM-Billings no. 13.579, regulamentada pelo Decreto no. 55.342, em janeiro de 2010, 

quando emerge um novo quadro normativo visando a regulamentação do uso e ocupação do solo em sua bacia hidrográfica com o propósito primordial de 

impulsionar o processo de recuperação e proteção dos mananciais, com finalidade essencial de potencializar a disponibilidade da produção em quantidade e 

qualidade do recurso água para o abastecimento público. 

É neste contexto que se inserem as intervenções apresentadas e discutidas. Defende-se, nesta pesquisa, que é no âmbito da escala local que são identificados 

os principais conflitos, fundamentais para a tomada de decisões e para a implementação de ações que buscam alcançar a sustentabilidade socioambiental 

dessa região.  



 

 

211 

 

O capitulo divide-se em duas partes:  

1) Apresentação de projetos projetos e/ou intervenções urbanas realizados no município de São Paulo no âmbito do Programa Mananciais que apesar de 

terem sido concebidos sob a égide das legislações específicas das sub-bacias Guarapiranga e Billings, não encontram respaldo no Plano Diretor de São 

Paulo e nos planos regionais das subprefeituras  

2) Projetos de Recuperação de Habitação de Interesse Social desenvolvidos pelo município de São Bernardo do Campo na sub-bacia Billings, bairro 

Alvarenga, que vêm sendo implementados pela Secretaria Municipal de Habitação e orientados pelas diretrizes do novo Plano Diretor municipal de 

2011 em consonância com diretrizes ambientais da sub-bacia.  

5.1 São Paulo e o Programa Mananciais 

O Programa Mananciais é continuidade do Programa de Saneamento Ambiental da bacia do Guarapiranga  que teve início entre 1991 e 1993 quando assinado 

o contrato de financiamento entre o Governo do Estado e o Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD), assim como os 

contratos de repasse entre o Governo do Estado e os órgãos executores, para a realização dos trabalhos.  

O Programa Mananciais tem por objetivo fundamental a conservação e o saneamento ambiental das Represas Guarapiranga e Billings, por meio  existentes. De 

acordo com informações obtidas junto à SEHAB, as ações do Programa envolvem a Prefeitura do Município de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, 

suas entidades executoras de habitação e saneamento e o Governo Federal através de recursos do PAC – Programa de Aceleração de Crescimento (São Paulo; 

SEHAB, n.d). 
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A primeira fase do Programa (Programa Guarapiranga) teve suas obras concluídas em 2007. Até essa data foram beneficiadas cerca de 38.000 famílias, sendo 

16.000 moradores de favelas e 22.000 moradoras de loteamentos irregulares de baixa renda, incluindo a construção de 1.057 novas moradias em favelas e 

2.061 conjuntos habitacionais nos limites externos das sub-bacias (ibid.).  

Entre 1994 e 2007, em São Paulo, as obras do Programa Guarapiranga, designadas como primeira fase no município de São Paulo, concentraram-se 

principalmente na subprefeitura M’ Boi Mirim e na parte do território da Capela do Socorro que estava na área de drenagem da bacia do Guarapiranga. No 

total, foram urbanizadas 71 favelas com obras completas de infraestrutura, cujos investimentos somaram R$ 495 milhões. Apenas para ilustrar, na 

subprefeitura M’ Boi Mirim foram previstas obras de urbanização em 74 núcleos, dos quais 41 foram totalmente urbanizados na primeira fase, com a 

implantação de 100% infraestrutura ambiental e urbana  rede de água, esgoto, iluminação publica; drenagem de águas pluviais e pavimentação das vias, além 

da construção de diversos equipamentos públicos e áreas de lazer. Desse conjunto de núcleos urbanizados, 5718 famílias foram beneficiadas, 518 unidades 

residenciais foram removidas, 138 unidades residenciais foram construídas no interior desses núcleos; as demais famílias foram relocadas para áreas próximas 

à bacia. Do conjunto de núcleos previstos, onze foram parcialmente urbanizados; a continuidade das obras ocorrerá na segunda fase, juntamente com os 

outros 21 núcleos cujas obras não foram iniciadas na primeira fase (SEHAB; CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA – ETEP; JNS-HAGAPLAN, 2009).    

A segunda Fase do Programa Mananciais, iniciada em 2008, previa serem diretamente beneficiadas 60.042 famílias, divididas em 81 áreas de intervenções (45 

com recursos do PAC), divididas em oito lotes, totalizando cerca de R$ 900 milhões de investimentos previstos. A prioridade dessa fase concentra-se em áreas 

de risco indicadas no Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais de 1998, em  áreas objeto de Ações Civis Públicas e áreas remanescentes das obras da 

Primeira Fase do Programa Guarapiranga (Figura 5.1). No final de 2009 já haviam sido iniciadas obras em 40 núcleos, ao custo de R$ 304 milhões. Do conjunto 

de 8 lotes e 60. 042 famílias (28.581 famílias moradoras em favelas e 31.461 em loteamentos irregulares),  haverá 6.012 remoções de unidades residenciais em 

áreas de risco.  
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Figura 5.1 - Programa Mananciais – Áreas de Intervenção 

 

Fonte: PMSP; SEHAB, 2008. Imagem cedida por Ricardo Sampaio 
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Sampaio, em entrevista à equipe em 2011,  informou que as famílias serão reassentadas em conjuntos habitacionais a serem construídos no âmbito do 

Programa, como por exemplo o  Mata Virgem  que abrigará 174 famílias removidas das áreas da Cidade Júlia; 175, da Nova Pantanal; 176, do Jardim Eldorado / 

Mata Virgem e 177, do Cantinho do Céu / Gaivota);  e o  Parque Europa  que abrigará famílias provenientes dos remanejamentos previstos e pulverizados no 

Programa.  

O Programa Mananciais insere-se no contexto de aprovação das legislações específicas da sub-bacia Guarapiranga e Billings, em 2006 e 2009 respectivamente e 

no contexto da política habitacional da gestão da PMSP de 2007-2012 1 no âmbito da política municipal de habitação2, dispondo como prioritário o 

atendimento das famílias mais vulneráveis, e que tinha a previsão de serem beneficiadas cerca de 150 mil famílias, com as obras. A Sehab tinha como conceito 

central de intervenção a  permanência dos moradores a construção de espaços públicos de qualidade que respeitem as preexistências ambientais e culturais e  

que provocassem a continuidade dos investimentos realizados na construção da moradia. (PMSP; SEHAB, 2010, p. 34)  Entre 2010 e 2012 a SEHAB elaborou o 

novo Plano Municipal de Habitação (aguardando resolução na Câmara Municipal) que integra esses programas numa visão estratégica de microbacias 

hidrográficas.  

As obras previstas na urbanização dos assentamentos precários do Programa Manaciais vão além da implantação de infraestrutura e construção de moradias 

isoladas, por remanejamento de moradias em áreas de risco; elas também abrangem a construção de conjuntos habitacionais verticais pelo CDHU e SEHAB 

com recursos do PAC3. No âmbito da Guarapiranga,  as obras de HIS se esbaram nas restrições da lei especifica,  diante da impossibilidade de verticalização em 

                                                           

1 O Programa de Urbanização de favelas tem como propósito central superar um conjunto de déficits de infraestrutura, acessibilidade, equipamentos e serviços públicos, como também de 
construção de moradias. Nas obras de urbanização, além da implantação da infraestrutura, estão sendo construídas 10 mil unidades habitacionais, que substituem as moradias insalubres ou 
localizadas em áreas de risco, nas quais viviam anteriormente as famílias desses assentamentos. (PMSP; SEHAB. 2010)  
2 O Plano Municipal de Habitação 2009 – 2024, que se encontra em discussão no âmbito do município de São Paulo por meio de audiências publicas, propõe como estratégia inédita a priorização 
das intervenções em assentamentos precários por sub-bacias hidrográficas. Essa iniciativa aponta para uma convergência de ações que envolvem a  recuperação do ambiente como direito da 
cidade. A ideia é que esse plano seja levado a votação até o final de 2010.  
3 PAC – Programa de Aceleração do Crescimento lançado pelo  Governo Federal no inicio de 2007 Em 22 de janeiro de 2007 que contém um conjunto de medidas que visam contribuir para a 
elevação das taxas de crescimento econômico do país, através do aumento do investimento em infraestrutura, do estímulo ao financiamento e ao crédito, da melhora do ambiente de 
investimentos, da desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário e da adoção de medidas fiscais de longo prazo   Trata-se, portanto, de um conjunto articulado de medidas na área 
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áreas, que permite o gabarito de apenas 9 metros. Ainda são previstos conjuntos habitacionais, com maior densidade, nos limites externos da sub-bacia. Com a 

aprovação da lei especifica da APRM-B, em 2009, abriu-se a possibilidade, naquela sub-bacia, da implantação de novos empreendimentos residenciais de maior 

altura, uma vez que a nova lei permite edifícios de gabarito até 20 metros.  

As ações previstas em loteamento irregulares visam à recuperação socioambiental desses assentamentos, mediante: implantação de redes de água e de coleta 

de esgoto; drenagem de águas pluviais e de córregos; coleta de lixo; melhorias viárias para veículos e pedestres, com pavimentação e abertura de ruas e vielas; 

eliminação de áreas de risco; iluminação pública; criação de áreas de lazer e de centros comunitários; reassentamento de famílias e construção de unidades 

habitacionais; acompanhamento social junto à população moradora do local; educação ambiental; regularização fundiária por meio da aplicação dos 

instrumentos previstos nas Leis Específicas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (Ibid.). 

É nesse contexto que se inserem os casos discutidos a seguir: Núcleo Cidade Júlia e Parque Novo Santo Amaro V4.  

Estes casos foram  escolhidos em função das inovações implementadas nos projetos, capazes de transformar a realidade em curso nas áreas de mananciais. A 

identificação e a discussão de intervenções são consideradas importantes referências por buscarem, ao mesmo tempo, implementar ações que considerem as 

especificidades locais e os processos sociais existentes, sem perder de vista a recuperação ambiental.  

A partir da sistematização e análise do material produzido em etapas anteriores, centrou-se o relatório final no destaque de intervenções que vêm sendo 

implementados nas áreas de estudo, identificando limites e desafios a serem vencidos.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

econômica, através das quais o governo estabelece metas para o crescimento (5% ao ano) de investimentos prioritariamente em infraestrutura. DIEESE. Principais Aspectos do Programa de 
Aceleração do Crescimento. Nota Técnica, nº 41, janeiro de 2007. Disponível em http://www.adur-rj.org.br/4poli/documentos/dieese_nota_tec_pac.pdf. Acesso em 10 set 2010.   
4 Na primeira etapa desta pesquisa apresentamos o caso do Projeto Cantinho do Céu. Os resultados foram publicados em forma de artigo no periodico Arquitextos em 2011. Ver: ALVIM, Angélica 
T. Benatti . Direito à cidade e ao ambiente.na Metrópole Contemporânea. O projeto Cantinho do Céu na Represa Billings, São Paulo. Arquitextos (São Paulo), v. 135, p. 1/135.03-22/135.03, 2011.  
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O conceito básico considerado é que a produção do local deve ser compreendida a partir da produção do território em sua totalidade, envolvendo qualidade de 

vida e ambiental, valorização de cada paisagem e da identidade urbana, regional e cultural. Considerou-se, também, que a bacia hidrográfica se subordina a 

processos de planejamento e gestão que privilegiam outras lógicas setoriais e, portanto, é um território sujeito a disputas e conflitos. 

5.1.1 O Projeto Núcleo Cidade Júlia5  

Na sub-bacia Billings, o projeto Cidade Julia, de autoria do escritório Paulo Bastos, enumera duas etapas de intervenção. A primeira diz respeito à recuperação 

dos cursos d’água presentes, desde sua cabeceira, criando parques lineares até o encontro com a Represa. A segunda é a discussão entre HABI 

(Superintendência de Habitação Popular) e a comunidade a respeito de reassentamento das famílias em edifícios verticalizados, implantados em meia encosta 

e que permitem acesso em distintos níveis, o que possibilita maior número de pavimentos. 

Breve Histórico   

Assim como a origem de praticamente toda a área urbana periférica da cidade de São Paulo, a região de Cidade Ademar (que hoje também denomina uma 

subprefeitura e um distrito, segundo divisão territorial da PMSP), na qual está inserido o assentamento Cidade Júlia, foi formada em grande parte por 

migrantes, principalmente do nordeste do país, migração esta iniciada na década de 1940 (BONDUKI, 2004), mas que na área em questão viria a se intensificar 

a partir da década de 1960, quando a área rural pertencente à família Fallete deu origem aos loteamentos. Estes abrigariam de forma desordenada e sem 

infraestrutura adequada, as moradias, transformando de vez a região, próxima de um dos braços da represa Billings, em área de intenso uso urbano6. 

                                                           

5 Ver também Paula, M. A. S. & Antonucci, D. “Os projetos arquitetônicos referenciais e sua contribuição para a recuperação ambiental das áreas de mananciais Billings e Guarapiranga: análise do projeto para o núcleo 
Cidade Júlia”.  
6 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_ademar/historico/index.php?p=47 
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Somente após a década de 1970, quando reivindicações mais agudas dos movimentos sociais começaram a surgir, algumas melhorias chegaram ao local, pois 

até então, todo o investimento vinha somente até a região de Santo Amaro, já na época de grande importância econômica para São Paulo7. 

Figura 5.2 - Imagens mostrando a região em dois momentos: 1958 e 2008 

I 

Fonte: SILVA PAULA, M. A. 2012. 

Após deslizamentos de terra ocorridos no ano de 2008, iniciaram-se obras emergenciais de contenção na região, e após contratação do consórcio Villanova / 

Construcap para obras de urbanização8, o escritório Paulo Bastos é contratado para conceber o projeto de urbanização. 

Segundo consulta ao Habisp (06/2013), há diversas favelas na área demarcada como perímetro de atuação do escritório Paulo Bastos, que estão, em parte, 

inseridas em remanescentes de loteamentos irregulares. São elas: Jardim Luso, Nova Pantanal, Guaicuri I, Guaicuri II/Pedra Sobre Pedra, Adalberto, Canto da 

Noite, Antônio Oliveira Marcondes II e Santa Teresinha/Fepasa/Apiaris. 

                                                           

7 Idem 
8 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_ademar/historico/index.php?p=47 
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A área está totalmente inserida dentro de uma ZEIS 1, ou seja, possui o requisito mais importante previsto na Lei para que possam ser realizadas intervenções 

de grande caráter transformador no local.  A área de intervenção possui as seguintes características: - Área total da intervenção: 1,74 km², sendo 0,14 km² 

ocupados por aterro sanitário9;- Área corresponde à ZEIS 1 - Estimativa de domicílios em favelas que constam no perímetro: 492010. 

Diagnóstico para a Implantação do PRIS 

Segundo as arquitetas Maria Teresa Fedeli e Violeta Kubrusly11, ambas do Programa Mananciais na época da coleta dos dados, o modus operandis do escritório 

Paulo Bastos é precursor das intervenções por setor relacionado à sub-bacia hidrográfica, denominados Perímetros de Ação Integrada (PAI) pela SEHAB. Para a 

arquiteta Luciane Shoyama (responsável pelo escritório), esta intervenção inicialmente em escala macro, seguida dos projetos em escala mais específica, foram 

motivo de grande entusiasmo para o escritório, já que esse tipo de demanda não era comum nos contratos realizados pela SEHAB. Assim, no ano de 2008 

iniciam-se os estudos para a área.  

Possuindo uma experiência anterior em urbanização de favelas em área de mananciais12, o escritório buscou no diagnóstico atender os requisitos dispostos na 

Lei nº 13.579/2009, artigo 78 para a implantação de PRIS, sendo eles: caracterização da ocupação e condição socioeconômica da população; risco ambiental e 

sanitário em relação ao manancial; condição e viabilidade de implantação de sistemas de saneamento ambiental; cronograma físico da intervenção com 

respectivo orçamento estimativo; indicação dos agentes executores do PRIS. 

                                                           

9 Diagnóstico Paulo Bastos, 2008. 
10 Habisp.inf.br, acesso em 26/07/2013. 
11 Depoimento por ocasião da Mesa Redonda MORADIA E DIREITO AO AMBIENTE EM ÁREAS PROTEGIDAS,  organizada pela equipe de trabalho no 1º Colóquio de Pesquisa Fau Mackenzie, realizado em 17/10/2012 
12 O escritório havia realizado no ano de 1995 uma série de projetos de urbanização de favelas para o Programa Guarapiranga. Mais detalhes em http://arquitetopaulobastos.com.br 

http://arquitetopaulobastos.com.br/projeto.php?id=45
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O escritório buscou, para tal caracterização13, as informações disponíveis de estudos relacionados à subprefeitura de Cidade Ademar realizados por diversos 

órgãos, como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e Emplasa. 

Sobre o item I, foi constatado que o crescimento do distrito de Pedreira foi muito superior à média municipal. O uso do solo é predominantemente residencial 

horizontal de baixo padrão, seguido de residências verticais de médio padrão, uso comercial e de serviços de padrão horizontal. O desemprego entre jovens de 

16 a 29 anos era de 20,62% no ano de 2006, e a renda média de 772 reais, situada entre as piores do município na época. Na área da educação, foi constatado 

um grande déficit de vagas, sendo o maior do município. 

Sobre o item II foi constatado que praticamente todas as APP’s da região, segundo definições do Código Florestal, foram descaracterizadas pela ocupação 

urbana, como as encostas com declividade entre 25% e 60%, e as regiões onde existem nascentes. 

Sobre o item III, foi constatado: a implantação de infraestrutura começou a ser realizada em meados de 2004, porém, ainda havia áreas sem coleta de esgoto, 

mas com rede de abastecimento de água. Segundo informações da Sabesp, no ano de 2007, cerca de 37% dos domicílios não possuíam rede de esgoto, sendo 

este percentual o pior dentre as subprefeituras. Também foi identificada a presença de coletores tronco que não foram interligados às estações de tratamento, 

sendo que seus efluentes são despejados diretamente no corpo da represa. 

No que diz respeito à coleta de lixo, ocorre a cada três dias, porém, como não é possível a chegada do veículo coletor em muitas vielas, os moradores acabam 

depositando o lixo em pontos específicos definidos por eles mesmos (geralmente próximo da entrada das vielas). Foi identificada também a separação de lixo 

reciclável, já que a atividade de coleta e venda deste material é uma das atividades geradoras de renda desenvolvidas por muitos dos moradores. 

                                                           

13 Os dados para a elaboração deste subíem foram retirados do Relatório de Diagnóstico elaborado para a SEHAB em 2009. 
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Caracterização e Relação do Plano Urbanístico com as AOD da Lei específica da Guarapiranga 

Após as análises iniciais, numa escala mais abrangente, o perímetro de atuação foi dividido em 7 partes menores, para melhor coordenação do trabalho de 

campo e caracterização quanto à problemáticas específicas. Com isto, para cada uma das áreas, foram elaborados mapas específicos com o uso e a ocupação 

do solo, caracterização das vias, transporte público e circulação interna, e ainda um mapa para identificar percursos e locais fotografados.  

Figura 5.3 - Localização com a divisão dos setores de intervenção 

 

Fonte: Relatório de Diagnóstico, 2009 com alterações de PAULA e ANTONUCCI, 2013.  
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Assim, dentre as áreas delimitadas, 03 (três) em especial serão destacadas para descrição mais apurada, visto que são estas áreas que concentram as 

intervenções mais vultosas do plano urbanístico. 

Na área 1 localiza-se o córrego Guaicuri, que na maior parte de sua extensão é margeado por domicílios precários, inclusive classificados pelo relatório de áreas 

de risco do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, como sendo setores de risco R1 (baixo) e R3 (alto). A área foi definida como propensa ao solapamento e 

englobava cerca de 110 domicílios na época dos levantamentos. 

Já no trecho que engloba o parque Sete Campos, foram identificados domicílios com alto grau de precariedade com fundos para o córrego, onde despejavam 

esgoto que, alguns metros adiante encontram um braço da represa Billings. 

A área 3 engloba as encostas Chico Mendes e Maria Tereza, caracterizadas como os setores mais íngremes de todo o perímetro de intervenção. A encosta 

Chico Mendes apresentou deslizamentos de terra entre 2007 e 2008 que ameaçaram potencialmente os moradores tanto da parte alta como da parte baixa do 

local, e recebeu medidas emergenciais de contenção. Segundo relatório emitido pelo IPT em 2008, duas alternativas se mostraram viáveis para a contenção da 

encosta, uma utilizando a técnica do solo grampeado e a outra, o retaludamento artificial. Ainda de acordo com o relatório IPT, a solução do retaludamento 

artificial mostrou-se cerca de 20% mais econômica do que o solo grampeado, porém, apresentava maior quantidade de remoções. Desta forma, como se pode 

observar atualmente no local, optou-se pela técnica do solo grampeado. 

A área 5 apresenta alta declividade e concentra as nascentes que formam o córrego Guaicuri, e que hoje não são visíveis, pois encontram-se sob as casas que 

ocupam densamente o local. Segundo a arquiteta Maria Teresa Fedeli, muitas das nascentes do local encontram-se totalmente descaracterizadas pela 

ocupação irregular. 

Para a legislação específica para a Billings, Lei Nº 13.579/2009 são definidas quatro classificações que visam a recuperação e a proteção da represa. Sendo elas: 

ARO, AOD, ARA e AER. Para tais áreas, estabelece a lei: ARO - Área de Restrição à Ocupação: área de interesse para a proteção dos mananciais e para a 

preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, definida pela legislação como área de preservação permanente e como unidade de conservação 
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de  uso integral, e em outros dispositivos da legislação estadual e municipal; AOD – Área de Ocupação Dirigida: área de interesse para o desenvolvimento de 

usos urbanos e rurais, desde que atendidos requisitos que garantam condições ambientais compatíveis com a produção de água em quantidade e qualidade 

para abastecimento público; ARA – Área de Recuperação Ambiental: área que apresenta uso e ocupação que comprometem a quantidade e qualidade dos 

mananciais e exige ações de caráter corretivo, e que, uma vez recuperada, deverá ser classificada em uma das duas categorias anteriores (AOD ou ARO); AER - 

Área de Estruturação Ambiental do Rodoanel -: área delimitada como Área de Influência Direta do Rodoanel Mário Covas conforme delimitado no 

mapeamento das Áreas de Intervenção e Compartimentos Ambientais da APRM-B, parte integrante desta lei.  

O perímetro do Núcleo Cidade Júlia foi classificado pelo Poder Administrativo Municipal, de acordo com deliberações previstas no artigo 8, parágrafo 2, como 

uma ARA 1, enquanto inserida em uma AOD definida pelo Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA, para a qual deverá se adequar após 

implantadas as medidas previstas para ARA.  

Para as ARA 1, a lei específica estabelece no artigo 32, parágrafo 1, as seguintes definições: são ocorrências de assentamentos habitacionais de interesse social 

pré-existentes, desprovidas total ou parcialmente de infraestrutura de saneamento ambiental, onde o Poder Público deverá promover programas de 

recuperação urbana e ambiental. Para a efetivação das definições para ARA 1, prevê-se a elaboração de um Programa de Recuperação de Interesse Social – 

PRIS. 

Com o material disponibilizado pelo Programa Mananciais foi possível apontar aquilo que foi proposto pelo escritório Paulo Bastos em relação às especificações 

para as subáreas da AOD. 

De acordo com o diagnóstico, foi explicitada da seguinte forma a presença das subáreas AOD na área de intervenção: 

As Subáreas de AOD encontradas na área definida para o PRIS são: (i) predominância da Subárea de Ocupação Especial - SOE: área definida como prioritária 

para implantação de habitação de interesse social e de equipamentos urbanos e sociais; (ii) uma parcela classificada como Subárea de Ocupação Urbana 

Consolidada - SUC: área com ocupação urbana irreversível e servidas parcialmente por infraestrutura, inclusive de saneamento ambiental e serviços urbanos; 
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(iii) apresenta duas Subárea de Conservação Ambiental - SCA: área provida de cobertura vegetal de interesse à preservação da biodiversidade, de relevante 

beleza cênica ou outros atributos de importância ambiental. 

Figura 5.4 - Demarcação das Subáreas da AOD, na APRM – Billings 

 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente, editado por PAULA E ANTONUCCI, 2013.  
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Nas áreas definidas como SOE devem ser efetuadas, segundo a Lei Específica Nº 13.579/2009, artigo 22, as seguintes ações: priorizar a implantação de 

programas de interesse social e equipamentos urbanos e sociais a eles vinculados; promover a recuperação ambiental e urbana, priorizando a implantação de 

infraestrutura sanitária e reurbanização de favelas; priorizar a adaptação das ocupações irregulares em relação às disposições desta lei, mediante ações 

combinadas entre o setor público, empreendedores privados e moradores locais. 

No plano urbanístico realizado pelo escritório foram previstas, para as áreas marcadas como SOE, medidas que priorizam a criação e qualificação de espaços 

públicos, seguindo definições indicadas principalmente nos itens I e II do artigo 22 da Lei Específica apresentados acima. Estas medidas são expressas no 

projeto do parque linear para o córrego Guaicuri e no parque Chico Mendes. 

Figura 5.5 - Croqui de Paulo Bastos mostrando trecho do parque próximo à cabeceira 

 

Fonte: Estudo Preliminar do Escritório Paulo Bastos, em  PAULA E ANTONUCCI, 2013.  
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O parque Guaicuri tem como premissa principal a recuperação do córrego Guaicuri desde a cabeceira onde estão localizadas as nascentes que o formam, 

despejando na represa Billings a água livre de esgotos e outras formas de poluição (SEHAB, 2010). 

A proposta inicial do escritório propunha junto ao parque, a implantação de edifícios de Habitação de Interesse Social para abrigar as famílias removidas das 

margens do córrego. Não foi obtida informação oficial em SEHAB sobre a continuidade da proposta das habitações. Apenas o parque está atualmente em fase 

de implantação14. Esta proposta habitacional é plenamente possível segundo o enunciado pela Nova Lei de Proteção aos Mananciais Nº 9866/1997. As 

legislações anteriores não permitiam a promoção de Habitação de Interesse Social dentro do perímetro de proteção. Também na área demarcada como SOE, 

há uma proposta de espaço público localizada na região da encosta Chico Mendes. 

                                                           

14 Segundo informações obtidas em entrevista com Maria Teresa Fedeli em 2012. 
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Figura 5.6 - Situação após os deslizamentos entre 2007 e 2008 

 

Fonte: FOTO DA PMSP, disponível em www.prefeitura.sp.gov.br. 

Figura 5.7 - Encosta após realização de obra de contenção  

 

Fonte: FOTO DA PMSP, disponível em www.prefeitura.sp.gov.br. 

De acordo com a arquiteta Luciane Shoyama, foi proposta inicialmente a substituição do concreto utilizado na contenção da encosta por um material menos 

agressivo visualmente e ambientalmente mais adequado. Tratava-se de um processo de hidrossemeadura, que consiste basicamente no jateamento de 

sementes de vegetação propícia para contenção natural da encosta (DEINFRA, 2010). A proposta foi recusada em função do custo e da manutenção, porém, foi 

permitida a adoção de tal técnica na encosta vizinha, a encosta Maria Tereza. 
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Figura 5.8 - Croqui e implantação mostrando a proposta do escritório Paulo Bastos para a área 

 

Fonte: Estudo preliminar do escritório Paulo Bastos, 2010.in PAULA e ANTONUCCI, 2013. 

Como forma de tornar a aparência da encosta concretada menos agressiva ao bairro e ao mesmo tempo promover a integração e participação da população no 

projeto, foi pensado pelo escritório um enorme ‘mural’ formado por pequenas placas de cerâmica pintadas pelos próprios moradores. 

Na base da encosta foi proposto um parque, denominado Parque Chico Mendes, no qual seriam implantados um edifício administrativo, um espaço 

comunitário, uma pista de skate e uma praça com brinquedos. 

Além disso, segundo a arquiteta Luciane Shoyama, o arquiteto Paulo Bastos também propôs para a encosta, devido a sua declividade bastante acentuada (em 

alguns trechos acima de 60%), uma estrutura para a prática de rapel. 

Estas propostas do Parque Chico Mendes, segundo relato de Maria Teresa Fedeli, ainda não possuem confirmação de execução. 
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Para as áreas demarcadas como SUCt e SCA na lei especifica  não foi possível obter dados que indiquem se há intervenções previstas, ainda assim, é válido 

caracterizar quais as diretrizes previstas na lei para essas áreas. 

Para SUCt, estão previstas no artigo 24, as seguintes diretrizes: implantar novos empreendimentos condicionados à garantia de implantação adequada de 

saneamento ambiental; requalificar assentamentos através de implantação adequada de sistemas de saneamento ambiental; recuperar áreas urbanas 

degradadas; estimular a ampliação e recuperação dos sistemas de áreas verdes e de lazer em propriedades públicas e privadas. 

Para SCA, estão previstas no artigo 26 as seguintes diretrizes: controlar a expansão dos núcleos urbanos existentes e coibir a implantação de novos 

assentamentos; ampliar áreas de especial interesse de preservação para uso em programas de compensação ambiental de empreendimentos da APRM-B; 

limitar os investimentos em ampliação da capacidade do sistema viário que induzam à ocupação ou ao adensamento populacional; incentivar ações e 

programas de manejo, recuperação e conservação da cobertura florestal; incentivar a implantação de sistemas autônomos, individuais ou coletivos, de 

afastamento, tratamento e destinação final de efluentes líquidos. 

Cabe aqui citar, que a área demarcada como SCA no perímetro de intervenção, diz respeito ao aterro sanitário presente na área, atualmente desativado. 

Conclusões acerca do caso 

Os resultados obtidos por esta pesquisa foram bastante satisfatórios, levando em consideração a dificuldade encontrada para obtenção dos dados. 

O projeto elaborado pelo escritório Paulo Bastos para o Núcleo Cidade Júlia, foi elaborado justamente no momento em que as leis específicas entravam em 

vigor, sendo ele, um dos primeiros a utilizar as novas definições. Com isso, é possível verificar o quanto o escritório, assim como a equipe do Programa 

Mananciais que coordenou o trabalho, foram assertivos nas decisões e na gerência. 

Como exemplo disso, cita-se a abordagem do projeto a partir da sub-bacia, o que de fato facilita os resultados positivos e qualifica as intervenções. Esta 

qualidade é verificada na execução do Parque Guaicuri, que, se implantado com todas as recomendações do escritório, poderá recuperar por inteiro o córrego 
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que hoje chega até a represa totalmente poluído. Sua concepção inicial, que leva em consideração os pressupostos para as Sub-áreas de Ocupação Especial – 

SOE e Sub-área de Conservação Ambiental - SCA, com a adição de habitação de interesse social para suprir as remoções necessárias para o parque, mostra-se 

extremamente adaptada aos novos pressupostos da Lei Específica. 

É válido destacar também o quanto as definições da Lei Específica para a elaboração de PRIS direcionam o diagnóstico para um formato bastante conciso e 

preciso, sem que tenham havido desvios metodológicos que venham a prejudicar o entendimento da área. 

Como contribuição aos próximos debates relacionados aos pressupostos da Lei de Proteção aos Mananciais, pretende-se deixar uma sugestão de 

aprimoramento relacionada à maior interação da população com os projetos em vigor, já que serão os moradores, após a finalização das obras, que terão a 

missão de manter a qualidade ambiental e a integridade física das intervenções. 

Neste sentido, foi identificada pelo próprio escritório certa dificuldade durante as etapas de elaboração do estudo preliminar, pois os moradores ainda 

desconheciam a legislação, e muitos não tinham conhecimento da condição de habitante de área de preservação. Neste sentido, o escritório buscou a abertura 

deste diálogo por meio de uma intervenção artística, com a participação dos moradores na elaboração do mural que viria a colorir o trecho mais inóspito hoje 

da área, que é a encosta Chico Mendes, local aliás, que o escritório escolheu para transformar no principal ponto de encontro e lazer da população, 

funcionando como uma espécie de complexo cultural. 

5.1.2 O Caso Do Parque Novo Santo Amaro V 

Breve Histórico 

O projeto Parque Novo Santo Amaro V localiza-se no distrito Jardim Ângela, Zona Sul do município de São Paulo, às margens da represa de Guarapiranga. Os 

distritos de Jardim São Luís e Jardim Ângela faziam parte anteriormente do Capão Redondo; com Plano Diretor Estratégico da gestão Marta Suplicy, ambos os 

bairros ganharam certa autonomia e criada a subprefeitura do M'Boi Mirim na referida região. 
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A área de intervenção totaliza 5,4 ha e está inserida em uma ZEIS 1. É composta por áreas públicas municipais e loteamentos ocupados irregularmente. 

Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, o início da ocupação dessa área data de 1980. O número total de domicílios é de 389. Em uma prospecção, 

considerando uma média de 4 moradores por domicílio, a densidade é de 288 hab/ha. 

A Prefeitura classificou que 64% dos domicílios possuem vulnerabilidade social média, enquanto os outros 36%, muito alta. 99,5% da área estão dentro de um 

manancial e 94,3% estão dentro de ZEIS 1. 50% dos domicílios são abastecidos por água, luz e rede de esgoto. Toda a área é provida de iluminação pública e a 

drenagem é total. Todas as vias são pavimentadas e há cobertura de 100% na coleta de lixo. 

O programa levaria qualidade de vida a cada ao bairro com intervenções pontuais, tais como: criar ao longo do curso d'água existente um parque linear; 

equipamentos de educação e lazer instalados nas extremidades desse eixo; edifícios de habitação fazem a interface entre a rua oficial do entorno e o parque na 

área interna; acessos pelas duas faces garantem a circulação e a segurança e manutenção das áreas externas e internas do conjunto; canalização e recuperação 

do córrego Jararaú, um dos muitos que deságuam nas represas; construção de um muro de contenção da encosta; construção da rede de drenagem, esgoto 

sanitário e água potável; pavimentação das ruas. 

Este tipo de intervenção ocorre naquelas situações em que o assentamento precário está localizado em áreas não passíveis de ocupação. Nessas intervenções a 

maior parte dos investimentos é destinada à produção habitacional, sendo que a área original recebe o tratamento necessário para que não seja mais objeto 

de novas ocupações irregulares. 

Contextualização do projeto 

A área do Parque Novo Santo Amaro V já havia participado da 1ª Fase do Programa Mananciais, a partir do qual havia recebido algumas intervenções como 

abastecimento de água, esgoto sanitário, pavimentação de vias e coleta de lixo (RELATÓRIO JNS/HAGA PLAN, 2009). No entanto, essas ações foram parciais e 

não foram suficientes para reverter o estado de precariedade em que se encontrava a área (SOARES, 2010). Levando-se em conta esse quadro, foi solicitado 

em 2009, ao arquiteto Hector Vigliecca um projeto para adequação dessa área, que se enquadraria na 2ª Fase do Programa Mananciais.  
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Dessa forma, o projeto já poderia considerar a flexibilidade da Nova Lei da Guarapiranga, aprovada três anos antes (Lei nº 12.233/2006), permitindo assim, por 

exemplo, o reassentamento dentro da própria área. A passagem do projeto básico para o projeto executivo procurou englobar toda a área de risco que 

necessitava de projeto e eliminar uma quadra cuja urbanização estava consolidada, resultando na alteração dos limites da área de intervenção (SOARES, 2010). 

Esse projeto está situado no distrito Jardim Ângela, o qual possui o histórico de ocupação intrinsecamente ligado à história de Santo Amaro (SOARES, 2010). 

Segundo essa autora, a expansão da ocupação urbana no Distrito ocorreu na década de 1960, mas é a partir dos anos 1970 que se intensificou, paralelamente 

ao crescimento metropolitano da cidade de São Paulo. Assim, a partir desse processo, algumas regiões passaram a ser ocupadas irregularmente como 

alternativa à população pobre que havia sido excluída do mercado formal ou jogada para as bordas da metrópole (LABHAB, 2003a apud SOARES, 2010).  

O relatório das Áreas do Programa Mananciais em sua fase 2, referente a Bacia do Jararaú, produzido em 2007, caracterizava esta área predominantemente 

por moradias de alvenaria de vários pavimentos, sem revestimento externo, ocupadas por cerca de 389 famílias de baixo nível de renda (JNS-HAGA PLAN, 

2007). Apesar de algumas intervenções parciais durante a 1ª Fase do Programa Mananciais, a área não contava com rede de distribuição de energia, rede de 

esgoto e sistema de drenagem. No entanto, seu entorno imediato era provido de ruas pavimentadas, redes de drenagem, rede de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário, serviços de iluminação pública e de coleta de lixo.  

O mesmo relatório considerava como principais problemas da área: 1. A dificuldade ao trânsito de pedestres, devido à inexistência de calçada, trajetos longos e 

íngremes pelo arruamento e inexistência de rampas ou escadarias adequadas para utilização de pedestres; 2. Inexistência de áreas públicas de lazer e esportes; 

3. Desconforto térmico causado por inexistência de áreas de sombra; 4. Lançamento de águas servidas na via pública; 5. Lançamento de esgotos no sistema de 

drenagem; 6. Assoreamento do sistema de drenagem; 7. Carregamento de sólidos e detritos para as galerias por ocasião da ocorrência de enxurradas; 8. 

Inexistência de estruturas apropriadas para condução das águas pluviais em talvegues; 9. Inexistência de manutenção preventiva e corretiva no sistema de 

drenagem (JNS-HAGA PLAN, 2007). 
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Tabela 5.1 - Síntese dos dados do projeto 

PARQUE NOVO SANTO AMARO V/LUZ SORIANO 
 

Arquiteto Hector Vigliecca & Associados 

Ano do projeto 2009 

Bacia Guarapiranga 

Legislação Nova Lei da Guarapiranga nº 12. 233/2006 

Subprefeitura M´Boi Mirim 

Distrito Jardim Ângela 

Área 5,1769 ha 

Programa Mananciais Obras paralisadas na 1ª Fase para novo projeto na 2ª Fase 

Nº de famílias 389 famílias 

Nº de remoções previstas 195 famílias 

% de remoções 50, 12% 

Fonte: Relatório JNS-HAGA PLAN 

Partido urbanístico 

Considerando que o objetivo principal deste e das outras intervenções dentro do Programa Mananciais é a melhoria conjunta da qualidade urbano-ambiental, 

as principais medidas a serem tomadas na área levavam em conta os principais problemas apresentados anteriormente, de forma a atingir esse objetivo 

principal. Assim, as principais medidas/intervenções consideradas para a área foram: 1. Compatibilização do sistema viário às obras propostas de melhoria; 2. 

Recuperação do sistema de drenagem; 3. Pavimentação de trechos de ruas para melhoria da coleta de lixo e, no caso das favelas, viabilização do esgotamento 

sanitário e da coleta de lixo (JNS-HAGA PLAN, 2007). 



 

 

233 

 

Tabela 5.2 - Síntese das ações previstas para o Parque Novo Santo Amaro V/Luz Soriano 

AÇÕES PREVISTAS  

Drenagem SIM 

Canalização SIM 

Esgoto SIM 

Água SIM 

Sistema Viário SIM 

Vielas SIM 

Readequação de UH´s SIM 

Relocação SIM 

Reassentamento SIM 

Fonte: Relatório JNS-HAGA PLAN, organizada por BARREIROS, 2011.  

O partido inicial do arquiteto foi criar um eixo central de áreas verdes ao longo do curso d´água existente, criando-se assim um parque linear que estrutura 

todo o conjunto de intervenções. Esse eixo se caracteriza por qualificar a área, por meio da recomposição das antigas áreas verdes junto ao curso d´água, 

resgatando o valor da água como elemento paisagístico de embelezamento e de manutenção de espécies animais e vegetais (SOARES, 2010).  

A área também foi estruturada longitudinalmente a partir de uma via de serviço ao longo do fundo do vale (via projetada 1) que serve prioritariamente como 

passeio dentro do parque. As propostas de intervenções no sistema viário foram pensadas a fim de viabilizar os serviços de infraestrutura implantados, como, 

por exemplo, uma rua principal sobre o córrego canalizado para facilitar os serviços de limpeza e coleta de lixo.  
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Considerando a necessidade de acesso dos pedestres, tem-se a abertura de algumas vielas de acesso à área, resultando na diminuição do isolamento interior 

em relação ao seu entorno. Como a área apresenta alta declividade, foram também projetadas escadarias de pedestres em concreto, com largura média de 

1,20m e passarelas que conectam os dois lados da encosta, passando acima do parque no fundo do vale (SOARES, 2010). 

Em seguida, as ações visam qualificar e estruturar as áreas remanescentes a partir da locação de equipamentos para ginástica, brinquedos para crianças, 

bancos, mesas e arborização, além da reformulação do campo de futebol existente. Este já representava uma centralidade própria e, no entanto, única da área, 

consolidada pela presença da Associação de Moradores e da Escola Estadual José Porphyrio da Paz. Dessa forma, houve a necessidade de se criar outra 

centralidade, oposta a esta, estimulando-se assim a circulação dentro da área. Nesse outro polo, foi proposta a implantação de uma quadra poliesportiva e 

uma quadra de bocha coberta, interligado ao outro polo pelo eixo proposto do parque.  
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Figura 5.9 - Região do Parque Novo Santo Amaro antes da intervenção 

  

Fonte: SEHAB, 2008. 

O arquiteto também considerou a presença da água e sua importância para a região e, na tentativa de resgatar seu valor paisagístico e simbólico, propôs a 

construção de um espelho d´água, no qual circula apenas água limpa proveniente do curso d´água existente no local. Esta é conduzida ao espelho d´água de 

forma a manter apenas uma lâmina corrente, sendo o excesso extravasado para uma galeria de águas pluviais. 

Em decorrência da alta declividade do terreno, algumas moradias situadas em áreas de risco tiveram que ser removidas, assim como algumas moradias 

situadas sobre o córrego, a fim de permitir a execução da canalização. No total foram previstas 195 unidades habitacionais a serem removidas pelo projeto. As 

famílias retiradas deveriam ser acomodadas dentro da própria área, em 198 unidades habitacionais em conjuntos verticais com até 4 pavimentos, localizados 
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de forma a permitir o acesso de habitantes tanto pelas ruas oficiais do entorno, quanto pela área interna do parque. Dessa maneira, o arquiteto estimula ainda 

mais a circulação através do eixo do parque.  

Figura 5.10 - Vista do  Parque Novo Santo Amaro 

 

Fonte: Soares e Kato, 2010. Foto de Izabela Cordeiro Soares, julh 2010. 
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Figura 5.11 - Implantação  proposta 

 

Fonte: VIGLIECCA, Hector (Concurso IAB/SP, 2010) 
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Legislação 

A legislação incidente na área corresponde a Lei Específica da Guarapiranga nº 12.233/2006 e, segundo o arquiteto Hector Vigliecca1, todo o projeto atendeu às 

premissas da mesma, além de todas as exigências do corpo de bombeiros para as unidades habitacionais. Logo, o projeto já foi pensado segundo a nova 

Legislação, não sendo necessárias mudanças para incorporar as possibilidades desta. 

De acordo com essa legislação, a área do Parque Novo Santo Amaro V/Luz Soriano se encontra em uma AOD – Área de Ocupação Dirigida, definida como “[...] 

aquelas de interesse para a consolidação ou implantação de usos urbanos ou rurais, desde que atendidos os requisitos que assegurem a manutenção das 

condições ambientais necessárias à produção de água em quantidade e qualidade para o abastecimento público" (Lei nº12.233/2006, Capitulo V, Seção II, 

artigo 13). As AOD, para melhor efeito da Lei, são divididas em subáreas, das quais, o Parque Novo Santo Amaro V pertence a SUC – Subárea de Urbanização 

Controlada, definida como “[...] aquelas urbanizadas onde já existe ou deve ser implantado sistema público de saneamento ambiental” (Lei nº12.233/2006, 

Capitulo V, Seção II, artigo 16).  

No entanto, de acordo com a lei nº 9.866/1997, dentro das ARO – Áreas de Restrição a Ocupação – e das AOD, as ocorrências de uso e ocupação que estiverem 

comprometendo o índice de qualidade das águas, exigindo intervenções urgentes de caráter corretivo, serão consideradas ARA – Área de Recuperação 

Ambiental. Ainda que não tenham sido demarcadas em nenhum mapa das APRMs, por possuírem caráter considerado transitório, a presença destas acaba 

coincidindo com a demarcação das ZEIS. 

Tanto a lei específica da Guarapiranga, quanto a da Billings, subdividem as ARA em dois tipos: a) ARA 1, as que têm ocorrência de assentamentos habitacionais 

de interesse social, desprovidos de infraestrutura de saneamento ambiental, onde o Poder Público deve promover programas de recuperação urbana e 

                                                           

1 Entrevista cedida a aluna de Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, Izabela Cordeiro Soares, em decorrência de sua pesquisa Políticas Urbanas de Habitação Social em Área de Preservação de 

Mananciais: o caso do Distrito Jardim Ângela na Sub-Bacia Guarapiranga - São Paulo, de 2011. 
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ambiental; b) ARA 2, que são ocorrências degradacionais previamente identificadas pelo Poder Público, que deve exigir, dos responsáveis, ações de 

recuperação imediata do dano ambiental, sendo estas objeto de Programas de Recuperação Ambiental – PRAM (ALVIM, BRUNA e KATO, 2010). Segundo essa 

autora, a “ARA I é objeto de Programas de Recuperação de Interesse Social – PRIS em ambas as legislações, indicando parâmetros mais flexíveis e permitindo 

ao Poder Público municipal atuar em áreas degradadas a fim de recuperá-las. Os PRIS devem corresponder às ZEIS, instrumento urbanístico definido pelo Plano 

Diretor municipal para intervenção em áreas de interesse social”. Como a área do Parque Novo Santo Amaro V encontra-se em ZEIS-1, pode enquadrar-se 

como ARA e, logo, ser objeto de PRIS.  

No entanto, a partir da reurbanização da área, esta seguirá as diretrizes previstas pela lei específica para a zona na qual se enquadra, isto é, para as áreas de 

SUC. Assim, a seguir compara-se as ações propostas no projeto com  as diretrizes previstas pela Lei para as áreas de SUC, definidas na Lei nº 12.233/2006, 

Capítulo V, Seção II, Artigo 17, para que possamos analisar as respostas que o projeto fornece a essas diretrizes, visando compreender se este vai de encontro à 

lei na tentativa de garantir os objetivos que esta determina, isto é, “compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção e recuperação do 

manancial” (Lei nº 12.233/2006, Capítulo II, Artigo 3º). 
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Quadro 5.1 - Comparação das ações previstas pelo projeto em relação às diretrizes definidas pela Nova Legislação da Guarapiranga 

Diretrizes definidas pela Lei 

nº 12.233 para áreas de SUC 

Diretrizes previstas pelo projeto de urbanização Parque Novo 

Santo Amaro V 

Propostas do projeto de urbanização Parque Novo Santo Amaro V 

I - garantir a progressiva melhoria 
do sistema público de saneamento 
ambiental 

- Ligações de água realizadas sempre perpendicularmente à rede 
secundária de abastecimento; 
- Todas as redes coletoras e condominiais serão conduzidas para o vale ao 
longo da favela; 
-Todo o esgoto coletado no interior da favela deverá ser encaminhado até 
pontos de lançamentos estabelecidos na rede coletora existente; 

- Previsto atendimento de 100% da população da favela (todas as habitações) 
- Recobrimentos mínimos das tubulações: 
Ruas principais (largura igual ou maior que 4,00 m): 0,90 m; 
Ruas secundárias (largura menor que 4,00 m e maior que 2,00 m): 0,65 m; 
Vielas com largura até 2,00 m sem tráfego de veículos de qualquer natureza, o 
recobrimento do coletor poderá ser no mínimo 0,45 m 

II - prevenir e corrigir os processos 
erosivos 

- Remoção das moradias situadas imediatamente acima dos pontos de 
declividades mais acentuadas. 

- Retaludamento destes trechos (solução tipo A). 

- Remoção de algumas moradias próximas ao córrego, de forma a permitir 
a execução da canalização. 

- Contenções do tipo C-3. 

- Contenção do trecho junto à rua Paulo Porpora, no qual as casas estão 
executadas em platôs situados 3,0m abaixo da cota das ruas, em cortes 
verticais. 

- Tubulões em balanço (tipo E-2) 

III - recuperar o sistema de áreas 
públicas considerando os aspectos 
paisagísticos e urbanísticos 

- Parque linear ao longo do curso d´água existente 
- Espelho d´água, no qual circula apenas água limpa proveniente do curso 
d´água existente no local 
- Galeria de águas pluviais 

- Área non edificanti de 8 metros ao longo da galeria de águas pluviais, sendo 4 metros 
de cada lado a partir do seu eixo 

IV - melhorar o sistema viário 
existente mediante pavimentação 
adequada, priorizando a 
pavimentação das vias de 
circulação do transporte público 

- Estruturado longitudinalmente a partir de uma via de serviço, criada no 
fundo do vale (via projetada 1), destinada aos veículos de manutenção e 
aos pedestres 
- Abertura de algumas vielas de pedestres 
- Criação de uma passarela que conecta os dois lados da encosta passando 
acima do parque no fundo de vale 

Características das vias: 
1. Vias de pedestres: 
Largura - variável, mínima de 1,20m 
Declividade das rampas - máxima de 8% 
Material de pavimentação - blocos intertravados de concreto ou cimentado 
2. Via projetada 1: 
Largura do leito carroçável - 4,00m 
Declividade da rua - máxima 6% 
Material de pavimentação - blocos intertravados de concreto 

V - promover a implantação de 
equipamentos comunitários 

- Remoção do comércio local e substituição por novas unidades comerciais - Unidades comerciais de 25m² 

- Nova sede para a Associação de Moradores 
 

- 400m² 
- Programa: Administração, 2 sanitários públicos, 1 copa, 1 sala para cursos, 1 sala para 
dança, 1 sala para internet, 1 biblioteca, 1 consultório dentário e 1 salão para reuniões 

- Junto ao campo de futebol e sob a laje da praça do centro comunitário, 
foi concebida a sede do clube de futebol 

- Aproximadamente 150m² 
- Programa: 2 vestiários, 1 sala para administração, 1 sanitário, 1 copa 

VI - priorizar a adaptação das 
ocupações irregulares em relação 
às disposições desta lei, mediante 
ações combinadas entre o setor 
público, empreendedores privados 
e moradores locais 

 - Implantadas de forma a marcar volumetricamente o espaço 
- Acesso de moradores permitido tanto pelas ruas oficiais do entorno, 
quanto pela área interna do parque 

- 198 unidades habitacionais 
- Conjuntos verticais de até 4 pavimentos (contados a partir dos acessos pelas vias do 
entorno ou pela via interna do parque) 
- Apartamentos de 50m² de área útil 
- 2 dormitórios (possibilidades de reversão para 3 dormitórios, em alguns casos) 

Fonte: Elaborado por Barreiros, 2011, a partir das fontes: Lei nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006 e Relatório JNS-HAGA PLAN. 
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A diretriz que diz respeito às ações que envolvem a progressiva melhoria do sistema público de saneamento ambiental, isto é, a primeira preocupação da 

Legislação Específica da Guarapiranga para as áreas de SUC considera o lançamento dos dejetos da população diretamente nas águas da represa, 

comprometendo tanto a qualidade destas, quanto a qualidade de vida dos habitantes. Essa preocupação está bem colocada como primeira diretriz, afinal, o 

principal interesse dessa legislação é recuperar e proteger os mananciais da Bacia Guarapiranga. Assim, como resposta a essa diretriz, o projeto previu ligações 

de água e esgoto capazes de atender toda a população e que sejam conduzidos para pontos de lançamentos já estabelecidos na rede coletora existente no 

entorno da favela. Todas as ligações obedecem aos dados e padronizações da SABESP. 

Já a diretriz que trata a questão da prevenção e correção dos processos erosivos, causados principalmente pela retirada da vegetação nativa pela ocupação 

irregular. A resposta do projeto para essa diretriz envolve a remoção das moradias situadas em áreas de risco, como as situadas em declividades mais 

acentuadas e também das situadas próximas ao córrego, realizando contenções no terreno de forma a prevenir qualquer tipo de escorregamento de terra. 

As diretrizes que tratam a questão da recuperação das áreas públicas e sistema viário, de forma a diminuir as características da área de favela e aproximá-la da 

condição de bairro urbano. Assim, para demarcar a área pública, Vigliecca cria um parque linear que conduz aos equipamentos públicos e que qualifica o 

aspecto paisagístico da área. O parque é aberto de forma a permitir a entrada de todos e, dessa forma, caracterizar-se ainda mais como público. Em relação ao 

sistema viário, o projeto previu a pavimentação das vias, considerando larguras mínimas em decorrência da passagem de pedestres ou de veículos. Também é 

importante ressaltar a criação de uma passarela de conexão entre os dois lados da encosta, passando acima do parque, no fundo do vale.  

Já a questão dos equipamentos comunitários e das ocupações irregulares é tratada pelas duas últimas diretrizes, isto é, a questão da adaptação dos usos 

urbanos é discutida somente após serem tratadas as questões de melhoria da qualidade ambiental. Como o projeto do Parque Novo Santo Amaro V já foi 

pensado a partir da nova legislação, houve a possibilidade de serem construídas unidades habitacionais a fim de receber as famílias removidas no próprio local. 

Esse talvez seja o grande diferencial da nova legislação, isto é, reconhecer a grande ocupação do local e a dificuldade de se remover todas as famílias, 

considerando, inclusive, a falta de espaço na RMSP para abrigá-las e, a partir desse reconhecimento, tentar conciliar a ocupação humana e a qualidade 

ambiental. 
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Resultados do Projeto 

Todo o conjunto, composto por 200 unidades habitacionais distribuídas por 8 blocos que variam de 3 a 7 pavimentos, estrutura-se ao longo do parque linear, 

criado sobre o córrego existente no local, que foi canalizado, e do qual faz parte um extenso espelho d’água alimentado por nascentes existentes na área. Além 

das unidades habitacionais de um pavimento ou duplex, compostas de até 3 dormitórios, também foram executadas unidades adaptadas a pessoas com 

necessidades especiais, pequena área comercial, uma área comum e 41 vagas de estacionamento. 

Figura 5.12 - Implantação do conjunto do Parque Novo Santo Amaro V/Luz Soriano 

 

Fonte: PMSP, 2010 
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O acesso às unidades habitacionais se dá por meio de rampas externas, pela via interna projetada para a circulação no interior da quadra e para serviços. Além 

da via projetada, a área interna do conjunto possui ligações com o entorno por vielas, escadarias e passarelas, fatores que proporcionam alta permeabilidade, 

permitindo o acesso ao parque não apenas pelos moradores do conjunto, mas também pelos moradores dos bairros do entorno. 

Constituindo parte central na conformação do conjunto e do espaço público definido, a área destinada ao espelho d’água recebeu intervenções qualificando-a 

como área de lazer. Além do campo de futebol existente em uma das extremidades do espelho d’água a área foi incrementada com pista de skate, playground, 

áreas de recreação e paisagismo.  

A implantação do projeto permite muito boa permeabilidade entre os blocos habitacionais, o espaço de convívio e as ruas adjacentes.  Em visita ao local2pode-

se verificar que os moradores utilizam o espaço de convívio mesmo em dia de semana e a quadra de futebol é utilizada para aulas e pequenos campeonatos. 

No entanto, verificou-se uma quantidade considerável de lixo jogada no espaço de convívio.  

Conclusões acerca do caso  

Apesar da porcentagem de remoções do Parque Novo Santo Amaro V ter sido importante (50,12%), em decorrência de seu projeto já ter sido concebido à luz 

da nova legislação, não houve a preocupação em reduzir esse número, pois a população poderia ser abrigada no próprio local. Assim, a possibilidade da 

construção de unidades habitacionais, tratada nos pressupostos da lei especifica, revela que estas reconhecem a realidade das áreas de mananciais e 

consideram a impossibilidade de se retirar toda a população residente da sub-bacia. A construção das unidades habitacionais, assim sendo, é uma alternativa 

conciliando a presença humana e a qualidade ambiental.  

                                                           

2 Visita de campo realizada no dia 12 de Novembro de 2013 e em 14 de dezembro do mesmo ano. 
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Figura 5.13 - Imagens do conjunto do Parque Novo Santo Amaro V/Luz Soriano 

 

Fonte: PMSP, 2010. 

No âmbito deste projeto e de projetos similares as ações priorizam a implantação de saneamento ambiental, adequação do sistema viário e inovam com 

proposições relacionadas ao espaço público. Nos casos estudados no âmbito do Programa Mananciais, os projetos priorizam essa diretriz, partindo da criação 

de um parque linear que demarca o espaço público e serve como barreira ao avanço das ocupações. A preocupação seguinte dos projetos foi a consolidação do 

viário e do saneamento básico para que, a partir destes pudessem ser consideradas as remoções e, consequentemente, a adequação das ocupações 

irregulares,indo ao encontro das diretrizes da  política ambiental. 

5.2 São Bernardo do Campo e as intervenções em PRIS 

Como já ressaltado, a Lei Específica da Billings no.13.579/2009 ao possibilitar processos de intervenção urbanística em assentamentos precários por meio das 

novas  premissas e estratégias que norteiam e justificam sua edição, apresenta, dentre os novos instrumentos disponibilizados, o  Programa de Recuperação de 



 

 

245 

 

Interesse Social – PRIS,  configurando possibilidades inovadoras ao permitir novos arranjos políticos e institucionais, que não deixam de se constituir em  

cenários promissores  de efetividade as atuais políticas públicas articuladas nos diversos municípios inseridos territorialmente em sua bacia hidrográfica, como 

São Bernardo do Campo. 

Para complementação dos objetivos que conduzem esta pesquisa, se faz necessário ainda a análise de projetos elaborados especificamente enquadrados em 

PRIS, inseridos na bacia hidrográfica da Billings. A partir de algumas experiências  desenvolvidas no município de São Bernardo do Campo, é possível ter um 

quadro ilustrativo da aplicabilidade desse instrumento em suas diversas dimensões - com enfoque nas questões relacionadas ao atendimento das demandas 

habitacionais,  equipamentos públicos, infraestrutura e recuperação dos espaços ambientalmente frágeis.  Com essa finalidade, por meio de uma análise 

documental foram selecionados projetos que integram o Programa de Urbanização Integrada – PRIS/PAC Alvarenga, na sub-bacia Billings, onde são analisadas  

as ações propositivas elencadas  em diferentes escalas  de planejamento e gestão para o efetivo alcance das metas pré-estabelecidas com fundamento 

primordial  na questão ambiental-urbana, além de permitir uma avaliação do conjunto de políticas públicas, bem como contribuir para o entendimento de sua 

concepção e discurso ideológico. 

Antecedentes Históricos e Intervenções Urbanas 

São Bernardo do Campo ocupa a porção sudeste da região metropolitana de São Paulo, integrando a Região do Grande ABC, sua visibilidade se deve ao fato de 

reunir em seu território, sedes de diversas montadoras, se constituindo no maior centro da indústria automobilistica da América Latina (PLHIS,p.25,2012). 

A partir da década de 1990, o município de São Bernardo do Campo passa por um intenso aumento de loteamentos irregulares, decorrentes de um fluxo 

migratório significativo bem como de questões sociais e econômicas que marcam esse período. O rápido aumento de pessoas ocupando determinadas áreas, 

marca a precariedade de ocupação de áreas ambientalmente protegidas, a exemplo do que se verifica no bairro dos Alvarenga, que em apenas 6 (seis) anos 

apresentou um aumento expressivo de sua população, passando de 27.974 habitantes para 43.569 habitantes. Frente a esse quadro, as áreas de proteção aos 
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mananciais foram ocupadas continuamente, pois se configuravam como os únicos locais de residência onde essa população migrante tinha a possibilidade de 

se estabelecer. 

Frente à complexidade da situação, foi criada, em 1997, a Secretaria de Habitação e Meio Ambiente (SHAMA), enquanto que no Ministério Público, ocorreu 

uma nova organização, onde os serviços da promotoria foram agrupados em Meio Ambiente e Urbanismo, para que as questões decorrentes das ocupações 

ilegais alcançassem resultados mais satisfatórios. Assim, várias  medidas foram tomadas na tentativa de coibir as ocupações irregulares, dentre elas a mais 

drástica foi a demolição de imóveis construídos em loteamentos ilegais. Inicialmente, foram demolidas 3 (três) moradias, porém essas ações  não foram 

suficientes para interromper os processos de invasão, que continuava de maneira desenfreada, induzindo em 1998, no Jardim Falcão, a sentença judicial de 

demolição de 180 moradias existentes, momento em que muitas outras unidades se encontrava em processo de construção. 

Neste contexto, numa tentativa de vencer os conflitos enormes existentes, foi proposto o Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais, regulamentado 

pelo Decreto Estadual n° 43.022/98, que passa a ser o  principal instrumento para  autorização de obras emergenciais, prioritárias para conter o nível de 

degradação ambiental das sub-bacias dos mananciais decorrentes da ocupação urbana. As medidas tomadas para remoção da população são então, 

modificadas e passam a ser mais flexíveis, considerando a questão social, as intervenções começam a ter uma função reparadora. 

Dado o quadro agravante dos assentamentos precários e das condições de contaminação da sub-bacia, o que era para ser um Plano Emergencial - uma 

exceção,  torna-se  regra  para intervir em São Bernardo do Campo, praticamente todas as áreas que não possuíam ações judiciais foram demarcadas como 

integrantes  do Plano Emergencial.  Desse modo, frente às emergências existentes, as principais obras previstas constituíram um conjunto, orientado pela  

provisão de infraestrutura, tais como redes de esgoto, distribuição de água e energia elétrica e obras de recuperação ambiental. Muitas dessas intervenções 

são resultantes dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), firmados entre o poder público local e o Ministério Público, onde a participação e interlocução 

com a população residente foi imprescindível. O TAC, ao estabelecer compromissos entre as partes, previa para os moradores a responsabilidade  de 
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implementação do programa Bairro Ecológico3, dentre os termos acordados, estava a educação ambiental da população, principalmente quanto à importância 

da bacia hidrográfica, aproveitamento de lotes vazios, coleta seletiva de lixo, hortas comunitárias, reflorestamento, aumento da área permeável, entre outros. 

Num primeiro estágio, seria necessária a implantação da infraestrutura básica e depois se dariam as intervenções de recuperação ambiental. No que tange às 

obras de saneamento básico, em razão dos custos elevados não havia possibilidade de serem custeadas pela população residente, o que acabava 

comprometendo a execução do projeto em seu conjunto. 

No entanto, no Jardim Pinheiros foi implantada uma ETE local de porte pequeno, custeada pelos antigos proprietários, para a qual seria necessário o apoio e 

envolvimento dos moradores, quanto ao tipo de resíduo que poderia ser lançado, mas como isso não aconteceu, seu funcionamento ficou comprometido, 

passando a ser gerida pela SABESP,  mas acabou sendo desativada. Quanto à infraestrutura de saneamento, outros bairros foram contemplados com obras de 

redes de esgotos, por não terem sido ligadas aos coletores,  resultou no aumento de efluentes lançados na represa, intensificando o processo de degradação.  

Em linhas gerais, as ações foram mais positivas em relação à melhoria da qualidade de vida da população, do que na melhoria das condições de reversão do 

processo de degradação da bacia hidrográfica, mesmo considerando que naquele momento, a SHAMA ainda não poderia realizar maiores ações voltadas a 

recuperação ambiental, por falta da disponibilidade de recursos financeiros. 

Assim as intervenções denominadas Bairros Ecológicos não significaram melhorias imediatas para as condições das bacias hidrográficas, mas fizeram com que a 

população se envolvesse e entendesse a importância da recuperação ambiental, além de possibilitar um novo entendimento da questão social. Outro aspecto 

que merece ser observado, refere-se às  limitações do projeto  Bairros Ecológicos, pois estes não possuía mecanismo de ação para  interferir no processo de 

ocupação vinham ocorrendo nas áreas de mananciais, se limitando apenas a educar a população quanto às consequências resultantes do uso e ocupação 

predatória.   

                                                           

3 O Programa Bairro Ecológico foi apresentado na primeira parte da pesquisa. Itikawa (2009) em sua Diseertação de Mestrado apronfunda estes casos.  
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Mesmo com todo o envolvimento dos moradores nesses projetos de urbanizações, há a expectativa de que a infraestrutura, tais como rede de esgoto, 

drenagem e pavimentação seja equacionada pelo poder público, pois estão fora do alcance dos moradores, uma vez que a tentativa dos moradores de suprir os 

problemas relacionados à precariedade tem um limite. Na realidade, a maior parte das ações concretizadas, por meio dos Bairros Ecológicos resultaram da 

pressão exercida pelo Ministério Público em relação aos Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, posteriormente substituído pelo Orçamento Participativo 

(OP). 

Em escalas e dimensões diferenciadas, essas localidades passaram por uma diversidade de intervenções, intensificadas pela força de atuação dos TACs, 

entretanto, com a aprovação da LE-Billings, os TACs deixaram de ser prioridade para intervenções em assentamentos precários, novos procedimentos são 

adotados  decorrentes  da implementação do PRIS. 

Projetos de Recuperação de Interesse Social - Pris 

Para a abordagem proposta por essa pesquisa, tais experiências tornam-se relevantes na medida em que foram concebidas a luz das novas orientações 

normativas ambientais e urbanas, num contexto de intensas tranformações do modus operandi de atuação em áreas de intervenção visando a efetiva 

urbanização dos assentamentos precários e  a consequente proteção e recuperação de áreas de mananciais impactadas por usos e ocupações inadequadas.  

Frente a tais questões, evidencia-se a premência de intervir em territórios de fragilidade ambiental  ocupados irregularmente, no contexto específico das áreas 

de proteção de mananciais (APRMs), inseridas geograficamente na porção sul da RMSP, para a qual foi editada a Lei  Específica da Billings, com a preocupação 

fundamental de estabelecer critérios diferenciados fundamentais ao propósito  de proteger e essencialmente recuperar  a função primordial  de sua bacia 

hidrográfica, enquanto  produtora do recurso água. Para esta missão, são estratégicos os Planos de Saneamento Ambiental, visando  a implantação de sistemas 

de coleta, transporte, tratamento e destinação dos efluentes líquidos, bem  como os  resíduos sólidos, além de definir instrumentos voltados a proteção e 

recuperação de áreas de preservação permanente (APP), com intuito de garantir a produção de água em patamares qualitativos e quantitativos aos mais 

diversos usos. Em conformidade com discussões anteriormente realizadas, a nova Lei Específica, ainda, traz componentes significativos para responder as 
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externalidades intrísecas ao processo de planejamento voltado aos propósitos da recuperação da área ocupada inadequadamente e a definição de mecanismos 

e estratégias aptas em frear a ocupação de novas áreas, considerando a importancia da qualificação dos assentamentos precários por meio da implantação de 

infraestrutura física, social e ambiental, para além de criar uma cultura diferenciada, ao compreender a necessidade de elaboração de projetos urbanos 

pautados por concepções inovadoras, fundamentados em tecnologias avançadas e orientados pelos princípios do urbanismo sustentavel.  

 Essa visão, permite uma abordagem, onde a diversidade de proposições urbanísticas encontram um campo fecundo, de modo a possibilitar que suas ações 

sejam caracterizadas pela capacidade de articulação e incorporação das diferentes dimensões e temporalidades especícificas de cada produto do processo de 

planejamento, como o plano de saneamento ambiental,  de habitação, de desenvolvimento territorial, dentre outros essenciais ao processo de construção da 

sustentabilidade. Para Munhoz (2000), a condição da sustentabilidade é própria ao conceito de desenvolvimento, e só é passível de tornar-se realidade quando 

associada à equidade social decorrente de um processo distributivo de uma economia ativa, porém implementada em observância a capacidade de suporte dos 

ecossistemas. Dessa forma,  se faz necessário que a concepção de um processo de planejamento e gestão, ao incorporar mecanismos adequados a nova 

realidade urbana, possilbilite aos seus agentes políticos e sociais a escolha de alternativas-soluções que tenham por fim alcançarem o desenvolvimento 

econômico, a equidade e a sustentabilidade da bacia hidrográfica. Neste sentido, a gestão integrada de bacias hidrográficas, como referencial teórico que 

norteiam a Política de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, evidencia  a premência de articulação das políticas hídricas e das demais políticas que atuam 

no território da bacia hidrográfica, como condição essencial  para garantia de efetividade de práticas sustentaveis. A partir das questões apontadas, ao 

considerar as novas premissas e estragégias elecandas na Lei Específica da Billings, serão evidenciados as definições adotadas para os programas de 

urbanização e regularização de assentamentos precários  que devem ser atendidos para seu devido enquadramento em PRIS – Programas de Recuperação de 

Interesse Social em Áreas de Recuperação Ambiental, abordados por meio de experiencias implementadas no município de São Bernardo do Campo. 
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Figura 5.14 - PRIS PAC – ALVARENGA - conjunto Três Marias em São Bernardo do Campo, SP 

 

Fonte:http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1351801841279/ApresTassia_Seminario_.pdf 

Em busca de novas visões  do “fazer a política pública” no contexto da cidade, a leitura de cada projeto, possibilita novas lições de projeto,  tecnologia, 

integração de sistemas (FARR, 2013), ou seja novas compreensões da vivência urbana. É essa visão que conduzirá  o “olhar” para os novos projetos, tornando 

relevante o enfoque de experiências em PRIS, onde seja possível analisar de que maneira a legislação específica e as normas ambientais recentes, são 

materializadas em projetos de urbanização, e ainda, de que forma os sistemas de infraestrutura são contemplados e integrados no processo de urbanização 

desses núcleos.  
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Para a referida análise, foi selecionado o projeto denominado PAC-Alvarenga, embora tenha sido iniciado em 2005, suas obras ainda não foram integralmente 

concluídas. Inicialmente, este projeto foi elaborado com a intenção  fundamental de viabilizar a implantação do sistema de saneamento, contemplando as 

comunidades favelizadas inseridas em áreas de proteção de mananciais,  denominadas: Jardim Ipê, Sítio Bom Jesus, Alvarenga Peixoto, e Divinéia – Pantanal I e 

II, todas viabilizadas  com recursos do PAT PROSANEAR4. 

Considerando que essas localidades, são as áreas iniciais em que a Prefeitura  julgou ser necessário a contratação de  consultoria externa com o intuito de 

obter melhores proposições  voltadas a urbanização em áreas de proteção de mananciais, e ainda que, sua elaboração aconteceu antes da edição da LE Billings, 

o processo de sua formatação não observou os  critérios estabelecidos  de enquadramento no PRIS. 

Ao considerar as dificuldades do processo de elaboração de seu projeto, que compreendeu diversas fases, desde sua concepção pelo Consórcio Habitat até a 

fase posterior de seu licenciamento, ocorrido em 2007, momento em que a Prefeitura Municipal entendia que a análise do processo deveria ser realizada de 

forma conjunta, em razão do montante das compensações ambientais estarem localizadas no Jardim Ipê -  área em que seria necessário a o reassentamento 

integral dos residentes, tendo em vista seu enquadramento como área de risco. Outro aspecto a ser considerado, refere-se a liberação da a área que poderia a 

implantação de um Parque Ambiental – equipamento estratégico não apenas para melhoria das condições espaciais, mas essencialmente um poderoso 

elemento para a recuperação de córregos e nascentes, além de ser um equipamento público de valor significativo, considerando suas potencialidades e as 

carências locais. Entretanto,  nem mesmo a urgência das intervenções propostas em 2008, foi suficiente para garantir agilidade aos procedimentos, de tal 

modo que o processo de licenciamento além de ter sido fragmento em quatro etapas, chega em 2009 sem ter sido finalizado. Somente após a aprovação da Lei 

da Billings, o projeto passa por uma revisão de modo a ser adaptado para enquadramento nos novos critérios normativos estabelecidos pelo PRIS, o que 

                                                           

4 PAT-PROSANEAR,  é um Projeto de Assistência Técnica ao PROSANEAR que visa apoiar técnica e financeiramente os estados, e municípios na elaboração de Projetos de Saneamento Integrado - PSI e Planos de 
Desenvolvimento Local Integrado - PDLI, desde que assegurado os recursos para a realização das obras (FGTS, outras fontes públicas ou privadas).  
Fonte: http://www.esgotoevida.org.br/1_5prg_bird.php. Acesso em17/03/2014. 

http://www.esgotoevida.org.br/1_5prg_bird.php
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possibilitou sua nova versão projetual de urbanização integrada5, fundamental  para receber os recursos do PAC,  possibilitando o início de suas obras em 

março de 2010. Neste contexto, ainda cabe outra observação quanto aos procedimentos de sua elaboração, onde os propósitos diferenciados de cada 

intervenção implicou procedimentos de análises individualizadas pela CETESB, e por consequência fases diferentes de aprovação, que inevitavelmente 

comprometeu uma fase fundamental nesse processo -  a análise das compensações ambientais, tendo em vista a urgência de reversão do quadro constituído 

pelas diversas vulnerabilidades do território em que estão inseridas, além de atrasar a implantação das obras.  

Contexto das Áreas Selecionadas 

As áreas de intervenção que integram o projeto de Urbanização Integrada são constituídas por quatro comunidades faveladas que estão instaladas em áreas 

públicas remanescentes de loteamentos, enquadradas como áreas de preservação permanente (APP), nas vertentes de córregos e áreas que apresentam 

declividade acima de 30%, outro aspecto a ser mencionado, refere-se ao período de sua ocupação, que em razão de terem sido constituídas anterior a edição 

da LPM, apresentam uma situação bastante consolidadas, neste contexto encontra-se enquadradas como assentamentos precários, as seguintes comunidades: 

FAVELA - Jardim Ipê, processo de ocupação iniciado em 1972; FAVELA - Sítio Bom Jesus, processo de ocupação iniciado em 1985; FAVELA – Alvarenga Peixoto, 

processo de ocupação iniciado em 1988; FAVELA – Divinéia e Pantanal I e II, processo de ocupação iniciado em 1989. 

Todas essas comunidades (figura 5.15), com exceção dessas três últimas, ocuparam áreas públicas municipais destinadas à abertura de vias de interligação do 

sistema viário da Rodovia Anchieta com a Rodovia dos Imigrantes.  

                                                           

5 Urbanização Integrada. A urbanização integrada compreende todos os programas e ações destinados a melhorar as condições de habitabilidade das populações residentes em assentamentos precários – favelas, áreas 
de risco e loteamentos irregulares. Para cada tipologia de assentamento é previsto um conjunto de instrumentos capaz de regularizar essas áreas e integrá-las ao tecido urbano. Fonte: 
http://www.cobrape.com.br/det_noticia.php?id=144. Acesso em 18/03/2013. De acordo com a SEHAB/ São Bernardo do Campo, a urbanização integrada é composta por ações de natureza diversas, quais seam: I. Ações 
de natureza físico-urbaníticas (obras) –.urbanismo, paisagismo, áreas de lazer, obras habitacionais, implantação de infraestrutura; II. Equipamentos – Cras, Mais Cultura, Centro Comercial,  Creche, Ações de Recuperação 
Ambiental, Reparação e Mitigação, Liberação de APPs e Recuperação de Nascentes, Saneamento Ambiental da área integrado ao coletor tronco da SABESP, Ampliação de áreas verdes, permeabilidade e arborização, etc. 
Ações de natureza jurídicas-fundiárias- Regularização das áreas para intervenção; Atividades relacionadas à aprovação e licenciamento da intervenção; Titulação aos Beneficiários Finais; Ações do Trabalho Social de 
Participação e Inclusão Social: Apoio à Organização Comunitária e Mobilização da População; Trabalho Social de suporte às Obras e Remanejamentos,; Educação Sanitária e Ambiental; Geração de Emprego e Renda e 
Ações de Inclusão Social; Avaliação e Acompanhamento Pós Ocupação. Esse é o conceito de urbanização exigido pelo PAC para obtenção de recursos para financiamento. 

http://www.cobrape.com.br/det_noticia.php?id=144
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Figura 5.15 - Foto aérea / perímetros de intervenção – PAC Alvarenga 

 

Fonte: SEHAB- São Bernardo do Campo/2010. 

As informações contidas no Projeto de Urbanização Integrada e Moradias em áreas de proteção Ambiental do Grande Alvarenga PAC-Alvarenga (SÃO 

BERNARDO, 2009), essas localidades foram objetos de várias intervenções urbanas, entretanto insuficientes para atender as demandas existentes, o que 

acabou por intensificar o quadro de precariedades por diversos fatores, sobretudo o adensamento verificado nos últimos anos, provocando a ocupação das 

poucas áreas verdes ainda existentes. Diante desses cenários, em 2010 inicia-se a implantação do  projeto, onde uma das ações era a remoção de famílias 



 

 

254 

 

instaladas em áreas de risco para liberação da área, a qual deveria receber as redes de infraestrutura.  A implementação dessa ação obteve os seguintes 

resultados: 

 2.514 unidades cadastradas; 

 610 unidades foram consolidadas ( receberam infraestrutura r regularização); 

 878 unidades foram removidas para novas unidades habitacionais no setor; 

 1026 unidades foram reassentadas no Conj. Hab. Três Marias/ Bairro Coop.; 

Figura 5.16 - Conjunto Habitacional Três Marias- Bairro Cooperativa 

 

Fonte: http://sihisb.saobernardo.sp.gov.br/sihisb/index2.jsp# 

http://sihisb.saobernardo.sp.gov.br/sihisb/index2.jsp
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Figura 5.17 - Conjunto Habitacional Três Marias- Bairro Cooperativa 

 

Fonte:http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-1351801841279/ApresTassia_Seminario_.pdf 
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Os projetos de urbanização integrada, caracterizado por natureza multiescalar, envolvendo diversas dimensões, necessariamente enfrenta diversos desafios, 

entretanto nesse caso específico, a opção de reassentamento de famílias para outros conjuntos habitacionais, tinha por finalidade precípua a qualificação da 

localidade por meio da implantação do sistema de infraestrutura, recuperando a área ambiental ocupada, e possibilitando condições saudáveis de  vida aos 

seus ocupantes ao oferecer novas habitações dentro da localidade de intervenção. Esse contexto é confirmado pelos dados apresentados pela SEHAB (2011), 

referente à implantação do programa, onde o no. de famílias reassentadas é bastante significativo, entretanto por ter ocorrido uma preocupação em preservar 

os laços de convivência e o sentimento de pertencimento em relação ao local e a comunidade de origem, o projeto das novas habitações foi implantado na 

mesma localidade, porém fora da área de proteção dos mananciais. 

Quadro 5.2 - Famílias atendidas por tipo de solução 

 

Fonte: SEHAB ( São Bernardo do Campo, 2011) 

A leitura dos dados apresentados pelo Plano de Interesse Social-PHLIS (SÃO BERNARDO, 2011), onde o número significativo de assentamentos precários 

identificados em APM – 83 loteamentos irregulares, 68 núcleos de favelas, com uma taxa de remoção que alcança 40% do total de famílias, pode de constituir 

em futuros desafios para a administração local tentar replicar o modelo implantado ou até mesmo aprimorá-lo, considerando que sua edificação e o sistema de 
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saneamento foram orientados por soluções convencionais. Desse modo, esta condição se configura como um desafio, pois pode se tornar numa oportunidade 

valiosa para a proposição de soluções inovadoras que permitam a incorporação de tecnologias avançadas, ao dar um novo  significado e compromisso para as 

novas situações em que serão  necessários o reassentamentos de famílias decorrentes do PRIS. Certamente,  para estas deverão ser desenvolvidos novos 

estudos no contexto da área de proteção e recuperação de mananciais, o que se torna um desafio ainda de maior complexidade ao considerar o 

comprometimento do padrão da ocupação e essencialmente a proteção e conservação do manancial. Entretanto, esse contexto não deve ser descartado, já 

que a dinâmica das cidades pede e necessita de um processo contínuo de transformações, há muito tempo já iniciado, onde a prática do aprimoramento deve 

ser constante em seus diversos campos. 

De um modo específico, a concepção do projeto  PAC Alvarenga foi planejado em quatro etapas, sendo que a primeira contempla a favela do Sítio Bom Jesus, 

localidade em que foi previsto a implantação de sistema de  saneamento ambiental, unidades habitacionais, parque linear e consolidação de moradias. Abaixo 

são apresentadas figuras que ilustram os cenários que compõem os projetos por áreas de intervenção em estudo. 
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Figura 5.18 - 1ª. Etapa de Intervenção – Sítio Bom Jesus. 

 
Fonte:http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-

1351801841279/ApresTassia_Seminario_.pdf 

Figura 5.19 - 1ª. Etapa de Intervenção – Sítio Bom Jesus 

PRIS – PAC ALVARENGA / URBANIZAÇÃO INTEGRADA 

 

Fonte:http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-

1351801841279/ApresTassia_Seminario_.pdf 
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Figura 5.20 - 1ª. Etapa de Intervenção – Sítio Bom Jesus 

 

Fonte:http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-

1351801841279/ApresTassia_Seminario_.pdf 

Figura 5.21 - 1ª. Etapa de Intervenção – Sítio Bom Jesus. 

 

Fonte:http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-

1351801841279/ApresTassia_Seminario_.pdf 

Para a segunda etapa, foram programadas a implantação de melhorias nos 

assentamentos Divinéia Pantanal I e II, áreas análogas às da favela Sítio 

Bom Jesus, conforme são apresentados nas figuras abaixo. 
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Figura 5.22 - 2ª. Etapa de Intervenção –Divinéia, Pantanal I e II 

PRIS – PAC ALVARENGA / URBANIZAÇÃO INTEGRADA 

 

Fonte:http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-

1351801841279/ApresTassia_Seminario_.pdf 

Figura 5.23 - Projetos de Intervenção – Divinéia – Pantanal I e II/ 2ª ETAPA 

PRIS – PAC ALVARENGA / URBANIZAÇÃO INTEGRADA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 
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Figura 5.24 - GANHOS AMBIENTAIS – Divinéia – Pantanal I e II/ 2ª ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 

Figura 5.25 - Projetos de Intervenção – JARDIM IPÊ / 3ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 
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Figura 5.26 - Projetos de Intervenção – JARDIM IPÊ / 3ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 

Figura 5.27 - Projetos de Intervenção  Cenários propostos– JARDIM IPÊ / 

3ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 
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Figura 5.28 - GANHOS AMBIENTAIS – JARDIM IPÊ / 3ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 

Figura 5.29 - Projetos de Intervenção – Alvarenga Peixoto/ 4ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 
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Figura 5.30 - Projetos de Intervenção – Alvarenga Peixoto/ 4ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 

Figura 5.31 - Projetos de Intervenção/ Cenários propostos – Alvarenga Peixoto/ 

4ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 
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Figura 5.32 - Projetos de Intervenção – Alvarenga Peixoto/ 4ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 

Figura 5.33 - GANHOS AMBIENTAIS – Alvarenga Peixoto/ 4ª.ETAPA 

 

Fonte: SEHAB (SÃO BERNARDO, 2010) 

Na segunda e terceira etapas, foram realizadas diversas ações que abrangeram as áreas ocupadas pelas favelas Jardim Ipê e Alvarenga Peixoto. Para o Jardim 

Ipê  foi definido o reassentamento de famílias em um conjunto habitacional, além da implantação de  um extenso parque linear, enquanto que na 4ª. etapa, as 

obras são realizadas na comunidade do Alvarenga Peixoto, onde foi possível maior consolidação de unidades, porém os espaços destinados a lazer e recreação 

foram mínimos. Para as situações onde foi identificado a necessidade de reassentamento interno, a exemplo das comunidades  Alvarenga Peixoto, Sítio Bom 

Jesus, Divinéia e Pantanal, o projeto para provisão habitacional optou por conjuntos verticalizados de 5 a 8 pavimentos, abrigando cada pavimento 4 unidades 

habitacionais, implantados com infraestrutura sanitária sob a responsabilidade da SABESP (PMSBC, 2009). Nessas localidades, o sistema de esgotamento 
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sanitário implantado por esta concessionária, direcionou a rede para dois coletores-tronco previstos  para atender as demandas da região. No caso da 

comunidade do Jardim Ipê, por se constituir numa ocupação formada por muitos palafitas  ao longo da extensão de três cursos d´água, a intervenção proposta  

por meio da remoção, desocupou as margens do córrego, de modo que permitiu a implantação do Parque municipal e a instalação da rede coletora sob a  

ciclovia - projetada  entre  os córregos e as construções existentes nas vias  próximas, com a finalidade de cessar os despejos diretos de esgotos oriundos desse 

assentamento no corpo d`água, assim como a ampliação da rede coletora para direcionamento dos esgotos para o  coletor tronco dos Alvarengas. 

Figura 5.34 - Remoção de Moradias para Construção de Parque no Jardim Ipê 

 

Fonte: FERRARA, 2012. 

 

Para o contexto local, no projeto urbano elaborado fica explícito a preocupação em atender as demandas relacionadas a infraestrutura, notadamente, ao 

saneamento ambiental, muitas dessas ações já foram implantadas, entretanto outras estão em andamento em estágio de projeto ou execução de obras. 

Todava, é importante ressaltar que as proposições vinculadas a essa questão, dentro das especificidades de cada localidade foram viabilizadas na medida que a 

técnica e recursos conseguiram superar os desafios e conflitos de cada localidade, tanto para a execução de obras que compunham o rede de energia elétrica, 
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mas principalmente para a execução de redes coletoras de esgotos, onde as soluções adotadas, priorizaram a interceptação de lançamento de dejetos nos 

corpos d`´agua, de forma a garantir a implementação de ações voltadas a recuperação e proteção do manancial. 

Figura 5.35 - Sistema de Esgotamento Sanitário/  Projeto Pró-Billlings. 

 

Fonte: SABESP,2012. 
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Conclusões acerca do caso 

Os projetos de Urbanização Integrada PRIS - Alvarenga  foram apresentados com a finalidade de proporcionar uma avaliação das ações governamentais 

viabilizadas por meio de políticas públicas, que no atual momento são materializadas nos projetos enquadrados como PRIS, dentro desse propósito a análise 

dessas intervenções após-obras, não deixa de ser uma questão complexa, ao considerar que os projetos que integram o PAC-Alvarenga é a primeira experiência 

de PRIS ainda em andamento neste território. Entretanto, a SEHAB/São Bernardo com a preocupação de validar essa modalidade de política pública, utiliza se 

de indicadores que apontam sinteticamente os resutados obtidos, ao demonstrar principalmente os benefícios ambientais, que a partir de uma leitura 

quantitativa são bastante claros, conforme apresentados nas tabelas de ganhos ambientais por etapa de intervenção, considerando as 1ª., 2ª., 3ª., e 4ª. etapas.  

Tendo em vista a abrangência e complexidades que envolve cada projeto, se faz necessário, uma postura mais cautelosa na interpretação de tais indicadores, 

pois os resultados refletem o contexto imediato da obra implantada, entretanto, os efeitos desses projetos, dependerão em grau maior ou menor da 

capacidade de gestão e nível de articulação dos diversos atores que atuam no âmbito das intervenções realizadas, que devem ser computadas ao final do 

processo. Para exemplicar a questão, pode-se ater ao componente “recurso água”, uma vez reconhecida a relevância de todos os aspectos que o envolve, seria 

necessário uma análise qualitativa que poderia - quando da constatação de efeitos positivos, não somente agregar valor, como também ser um indicador 

poderoso para a validação da política pública em curso, além de aumenatar os benefícios ambientais alcançados. 

Essa questão é importante, na medida em que os projetos enfocados envolvem diversas ações que demandam continuidade, e esforços significativos que 

contribuam para sua efetividade, a exemplo dos parques ambientais implantados. Certamente esse equipamento urbano foi incorporado ao projeto, a partir do 

alcance de suas potencialidades, essas apresentarão desempenho satisfatório na medida em que cada etapa peculiar ao seu processo de consolidação for 

realizada adequadamente, particularmente, quando se refere ao cuidado com o acompanhamento do desenvolvimento das espécies arbóreas - componentes 

específicas do projeto paisagístico, que desempenham funções essenciais para valorização e reconstituiçao da paisagem urbana, além de contribuir de modo 

fundamental para o equilíbrio do ecosistema urbano, ao realimentar o lençol freático. Outro aspecto importante a ser considerado, refere-se ao sistema de 

esgotamento sanitário, sabe-se que a exportação de efluentes para fora da bacia, visando a recuperação de suas águas é uma condição estratégica, porém nem 
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todo o esgoto coletado é tratado, portanto essa questão não  se encontra integralmente equacionada em razão de diversos fatores. Por outro lado, cabe 

salientar que a garantia da qualidade  do recurso água, principalmente em assentamentos precários com densidades elevadas, requer uma proporção bastante 

expressiva de ações que previligiem processos de depuração natural, possíveis de serem obtidos com o aumento da permeabilidade do solo, de espaços 

vegetados e outros elementos da infraestrutura verde, os quais se tornam  indispensáveis na ocupação da bacia hidrográfica. 

Diante dos apontamentos realizados, fica explícito a urgência em novas metodologias que permitam a elaboração de indicadores de avaliação voltados a 

projetos de urbanização dessa natureza, considerando que as particularidades  das normas urbanas e ambientais que orientam sua formatação, ao reconhecer 

as diversidades de cada localidade de intervenção. 
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CAPÍTULO 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O impasse entre a recuperação urbana e a proteção de mananciais é um embate polêmico, quando o assunto em questão é a água e o direto à moradia. Desde 

meados da década de 1950, a diversificação dos usos múltiplos agravados pelo aumento de demanda devido ao crescimento demográfico e à expansão urbana 

desordenada, em acréscimo à falta de uma política pública integrada e eficiente, afetou a qualidade e o volume desse recurso, particularmente nas cidades 

industrializadas.  

De modo geral, os danos ambientais decorrentes das ações humanas, causados pela ocupação imprópria de áreas protegidas, são enfatizados em diversas 

análises contextuais, em que o comprometimento dos recursos ambientais alia-se a situações de risco social. Se, por um lado, a urbanização tem alterado 

significativamente o ambiente, sobretudo pela forma de ocupação das áreas protegidas, por outro lado, a  degradação ambiental associa-se diretamente ao 

processo de exclusão das camadas mais pobres, que ocupa áreas frágeis por falta de acesso a moradia digna e consequente falta do exercício do direito à 

cidade. Maricato (1996) aponta dois importantes fenômenos simultâneos nessas regiões da cidade: segregação urbana e degradação ambiental. Para essa 

autora, as ameaças de degradação ambiental ocorrem por absoluta falta de alternativas de moradia, para as camadas mais pobres da sociedade.  

Nesse sentido, o quadro atual de extensa ocupação das áreas de mananciais acresce os desafios ambientais contemporâneos a “velhas questões urbanas” não 

equacionadas, de déficits de: habitação, saneamento básico, controle do uso da terra, transporte coletivo, e outras típicas de um momento histórico de 

ampliação dos direitos sociais desde o pós-guerra (COSTA, 1999, grifos da autora). Acentua-se, desse modo, a diferença de perfil, do que é subjacente aos 

problemas urbano-ambientais, entre os países desenvolvidos e os países emergentes. Nessas considerações, se hoje, definir e tratar conjuntamente os 

problemas urbanos e ambientais coloca-se como necessidade inquestionável, acima de qualquer modismo, no caso da sociedade brasileira “[...] presencia-se 

uma dolorosa queima de etapas, em que sequer houve acesso à regularização urbana de forma universal e já foram discutidos os efeitos do neoliberalismo 

desregularizador sobre a precária qualidade de vida urbana”. (Ibid., p. 59)  
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Na perspectiva histórica desses processos, Kowarick (1993) aponta que a ocupação periférica decorre da primeira fase da urbanização das cidades brasileiras, 

cuja matriz é marcada pela segregação socioespacial, processo fortalecido pela forte industrialização ocorrida na segunda metade do século XX, e pelas 

correntes migratórias para a grande cidade, sem nenhum respaldo do Estado. Importante lembrar que, entre as décadas de 1960 e 1980, a política habitacional 

no Brasil girou em torno da remoção de ocupações indesejáveis, deslocando as populações para conjuntos habitacionais construídos em locais distantes dos 

centros e dos locais de trabalho dessa população, centros esses pautados na industrialização (FRANÇA, 2009). Ao mesmo tempo, esse modelo contribuiu para 

induzir a ocupação espraiada dos centros urbanos e acentuar a ocupação precária das periferias e a degradação ambiental.  

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a escassez da água e a poluição dos maiores reservatórios de abastecimento da população tendem a se agravar, 

devido às ocupações irregulares e precárias que invadem as áreas de proteção dos mananciais, e que abrangem cerca de 53% do território metropolitano. As 

diversas formas de ocupação desse território, seja por loteamentos irregulares, clandestinos, favelas e outros, estão atualmente de tal forma consolidadas que 

é praticamente impossível a implementação de ações que busquem removê-las. Entretanto, diante da intensa degradação ambiental que hoje ameaça os 

recursos naturais, principalmente os recursos hídricos para abastecimento humano, buscar novas alternativas de recuperar essas áreas e implementar medidas 

“sustentáveis” vem constituindo  verdadeiros desafios tanto à sociedade quanto ao Estado. Dentre esses desafios está a busca de outros modelos de 

planejamento e gestão que garantam a disponibilidade de água em quantidade e qualidade necessária às gerações futuras e que, ao mesmo tempo, 

implementem ações de requalificação urbana e ambiental que considerem as populações que ali habitam.  

Com o intuito de recuperar, preservar ou minimizar os impactos nessas áreas, a partir de 1997 institui-se no Estado de São Paulo uma “nova política de 

mananciais”, aprovada pela Lei Estadual nº 9.866/97. Essa nova legislação ancorou-se na política estadual de recursos hídricos (lei nº 7.633/1991), adotando a 

bacia hidrográfica como unidade de intervenção, e os comitês ou subcomitês de bacia como fóruns colegiados de gestão dessas unidades. Para cada bacia 

hidrográfica, a regulamentação da nova lei pressupõe a formulação de uma legislação específica, acompanhada de um Plano de Desenvolvimento e Proteção 

Ambiental (PDPA) que define áreas e instrumentos urbanos e ambientais de intervenção que visam a melhorar a relação entre a ocupação urbana e a 

qualidade da água.  
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Ou seja, a nova legislação prevê a formulação e implementação de legislações especificas que considerem as especificidades de ocupação de cada bacia, com 

ações descentralizadas e participativas envolvendo Estado, municípios e diversos setores da sociedade, em prol da sustentabilidade da bacia hidrográfica. 

Busca-se assim, implementar um novo modelo de gerenciamento dos recursos hídricos, articulado a  outras políticas incidentes sobre o território da bacia 

hidrográfica. 

O modelo de gestão integrada da bacia hidrográfica, que sustenta a nova política, tem como pressuposto a articulação do crescimento econômico, da equidade 

social e da sustentabilidade ambiental, como caminho para o desenvolvimento sustentável desse território. Atingir a  sustentabilidade desse território 

pressupõe o reconhecimento dos seus atributos sociais, ambientais e econômicos, sem perder de vista o entendimento das relações sociais que se estabelecem 

naquele espaço, o qual deve ser compreendido como produto histórico da interação entre a ocupação humana e o ambiente, natureza e cultura, em longos 

processos de evolução concomitante, como ensina Magnaghi (1999).  

No entanto, é preciso observar os limites e desafios para a implementação desse modelo. Se, por um lado, a Política Estadual de Recursos Hídricos de São 

Paulo, Lei n° 7.633/1991, e a nova Lei Estadual de Proteção dos Mananciais, Lei n° 9.866/1997, incidentes sobre os mananciais do Estado de São Paulo, 

incorporam a bacia hidrográfica como unidade de intervenção, os municípios que ali se localizam orientam-se por critérios político-administrativos e legislações 

e políticas setoriais outras, que não necessariamente vão ao encontro das orientações da política ambiental. Ou seja, o processo inerente à formulação destas 

políticas, simultaneamente urbanas e ambientais, atravessa as práticas consolidadas de gestão setorial e inaugura um novo patamar de debates e proposições 

legais entre entes políticos de diversas escalas de ingerência sobre o território, na busca de consensos democráticos sobre o teor e os parâmetros técnicos de 

uso e ocupação do solo nas áreas de mananciais. 

Na sub-bacia Guarapiranga, a aprovação da pioneira legislação específica dos mananciais representa importante avanço para nova postura frente à questão. Na 

sub-bacia Billings, a aprovação recente da lei específica indica avanços em relação às orientações ambientais para aquela APRM, decorrentes de um processo 

de aprendizado da formulação da lei da Guarapiranga.  
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Em estágios distintos, essas novas legislações visam a implementar uma gestão participativa e descentralizada das APRMs, integrando setores e instâncias 

governamentais e a sociedade civil;  busca-se valorizar as áreas ainda preservadas, recuperar as que estão em estado de degradação, articular os instrumentos 

de planejamento ambiental aos municipais, particularmente as leis de uso e ocupação dos solo, como forma de garantir melhor ocupação do território e a 

recuperação da disponibilidade da água dos reservatórios Guarapiranga e Billings. 

Essas legislações atendem às mesmas diretrizes legais; entretanto, por terem sido elaboradas em momentos distintos e por serem fruto de processos 

participativos distintos, os resultados não são necessariamente os mesmos. As divergências entre ambas as leis fazem parte do processo democrático e 

participativo a que se submetem, uma vez que tratam de áreas com particularidades próprias, bem como atores e forças políticas diferentes.  

Cabe observar que, dentre as principais polêmicas entre ambas as legislações, encontra-se as que envolvem a regularização dos assentamentos ilegais. Embora 

as ocupações irregulares constituam hoje realidade nas duas sub-bacias, tais distinções com certeza definirão caminhos diferentes para o enfrentamento da 

questão.    

Ao mesmo tempo, em nível local, a partir dos princípios da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade, os municípios vêm instituindo um processo 

de planejamento urbano e formulando novos planos diretores que buscam orientar o desenvolvimento urbano de forma “sustentável”, incorporando princípios 

de justiça social e de direito à cidade. Em alguns casos, um conjunto de planos locais associados a intervenções localizadas e à incorporação de novos 

instrumentos urbanísticos, buscam formas inovadoras de se equacionarem os conflitos entre a ocupação urbana e a necessidade de preservação ambiental do 

território. 

Ou seja, paralelamente à aprovação das novas leis de proteção e recuperação dos mananciais nas sub-bacias Guarapiranga e Billings, os municípios vêm 

elaborando seus instrumentos urbanísticos, que, de certa forma, precisam ser compatibilizados à política ambiental vigente, tendo em vista particularmente a 

ordenação do uso e ocupação do solo em áreas de mananciais, território esse de interesse regional.  
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Esta pesquisa permitiu entender a complexidade desses processos e constatar um movimento convergente, em curso no âmbito das duas sub-bacias de 

estudo. Embora os processos de elaboração das novas legislações (ambientais e urbanas) venham ocorrendo de forma paralela, o modelo de gestão das bacias 

hidrográficas, instituído no âmbito dos subcomitês da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, tripartite e paritário, contribuiu para promover uma visão articulada dos 

instrumentos e deflagrar um novo processo de gestão urbano-ambiental, consoante aos pressupostos participativos delineados nos marcos da Constituição de 

1988. É possível afirmar que, tanto as leis especificas quanto os planos diretores municipais, abrigam princípios convergentes em relação à preservação, 

conservação e recuperação das áreas de mananciais. Os instrumentos analisados reconhecem, com diferenças peculiares, a necessidade de se instituir um novo 

olhar sobre as áreas de mananciais, implementando um processo de diálogo permanente e partilhado nas distintas esferas político-administrativas, em prol da 

recuperação e sustentabilidade desse território e da sociedade que ali habita. 

A análise dos planos diretores dos municípios das sub-bacias Guarapiranga e Billings revela um significativo avanço em direção à instituição de princípios e 

diretrizes nos documentos elaborados, que seguem de modo articulado às diretrizes das leis especificas aprovadas, embora cada qual com suas respectivas 

abordagens. As diferenças refletidas nas entrelinhas das políticas públicas urbano-ambientais propostas, colocam em evidência a questão mais delicada e 

discutida em relação à proteção e recuperação das áreas de mananciais: preservação do meio ambiente versus urbanização e desenvolvimento 

socioeconômico. De um lado estão as leis especificas, com uma abordagem mais restritiva em alguns aspectos, procurando minimizar os efeitos da ocupação 

irregular, apesar de implantarem um conjunto de instrumentos inovadores que reconhecem as preexistências nas sub-bacias. Do outro lado, prevalecem, em 

alguns planos diretores, a necessidade de ações integradas para controle da ocupação irregular e a implementação de alternativas de desenvolvimento 

econômico e recuperação do ambiente. Nessa vertente, de modo geral, os planos priorizam a questão da moradia em áreas passiveis de recuperação, a 

implantação de infraestrutura de saneamento ambiental, a geração de emprego e renda para a população local, propondo, em alguns casos, ações inovadoras 

que visam à requalificação urbano-ambiental. 

A análise aprofundada dos casos selecionados foi oportuna porque permitiu observar convergências e conflitos decorrentes dos processos de formulação das 

políticas públicas  ̶  ambientais e urbanas   ̶ que, na maioria das vezes, decorrem de processos distintos. Essa análise deve ser vista como parte do processo em 

curso, visto que a maior parte dos municípios não compatibilizou seus planos diretores às legislações especificas.  
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O Município de São Bernardo do Campo vem desenvolvendo um processo paulatino de ajustes das políticas urbanas em suas diretrizes e instrumentos 

específicos visando compatibilizar o ordenamento territorial e instrumentos urbanísticos à Lei Específica de proteção dos Mananciais, evidenciando, com isto,   

uma postura importante para o enfrentamento das fortes pressões pela ocupação do território municipal em áreas impróprias. A regulamentação institucional, 

embora não suficiente e exclusiva, constitui um avanço na direção de práticas de planejamento integradas entre as escalas de governo estadual e municipal, 

tão fortemente preconizada pela gestão  dos recursos hídricos no Estado de São Paulo.  Há que reconhecer ainda a existência de um longo horizonte de 

atuação para o equacionamento das demandas habitacionais, as questões do desenvolvimento local  e das políticas ambientais de caráter regional voltadas 

para  garantia dos recursos hídricos da Billings 

O reconhecimento do processo de ocupação da área de mananciais, por parte das políticas ambientais e urbanas em vigor, sinaliza novos caminhos para as 

prefeituras municipais, pois permitem a implementação de instrumentos voltados à recuperação socioambiental de parte da área degradada e posterior 

regularização fundiária dos assentamentos precários existentes. No entanto, isso pressupõe ação compartilhada entre sociedade e poder publico municipal, 

além do comprometimento com a qualidade dos projetos propostos.  

Recentes intervenções, que buscam integrar os assentamentos precários ao meio urbano e, ao mesmo tempo, recuperar a qualidade ambiental nas sub-bacias 

Guarapiranga e Billings têm sido implementadas pelo Poder Público, frente à consolidação desses territórios na cidade. Tais intervenções inserem-se no 

contexto de transformação recente das políticas ambientais e urbanas no Brasil, onde emerge um conjunto de experiências inovadoras de urbanização de 

favelas e de intervenções em loteamentos irregulares. No âmbito da RMSP, as intervenções em área de mananciais constituem-se em exemplos 

paradigmáticos. 

Até meados da década de 1990, a promoção dessas intervenções esbarrava nas restrições definidas pelas legislações ambientais que, em geral, sempre foram 

bastante restritivas, estabelecendo regras que buscam impedir ocupações de natureza diversa, sem qualquer uso, mas que, na maioria das vezes atuam em 

sentido contrário, induzindo maiores irregularidades. Isto pode ser observado durante a vigência da Legislação de Proteção dos Mananciais (LPM) da década de 

1970, que acabou por ser um instrumento de indução da ocupação irregular dos mananciais da metrópole. Basicamente, a LPM pretendia evitar a expansão 
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urbana, preservar as matas e garantir o equilíbrio entre a geração de cargas poluentes e a capacidade natural de depuração dos recursos hídricos. Para 

restringir a expansão urbana, evitou-se a implantação dos sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotos sanitários em grande parte da área já 

ocupada, fato esse que aliado, às fortes restrições ao uso e ocupação do solo e índices urbanísticos homogêneos, não considerando as especificidades locais, 

contribuíram intensamente para a desvalorização da terra e ocupação desordenada na área de mananciais. (ALVIM, 2003) 

A partir do final da década de 1980, o Poder Público passou a tratar os assentamentos precários como alternativa ao déficit habitacional, por meio da 

implementação de políticas públicas que trouxeram em seu arcabouço propostas inovadoras e projetos que buscam conferir qualidade urbana ambiental a 

essas regiões da cidade (RUBIO; ALVIM, 2010). O caráter inovador dos projetos de intervenção repousa em premissas baseadas na possibilidade de adequação 

e permanência, de grande parte dos assentamentos, em seu contexto de ocupação, promovendo remoções apenas nos limites do imprescindível, sobretudo as 

relacionadas a situações de risco. Essas premissas, que hoje são referenciadas internacionalmente em intervenções locais consideradas exemplares, 

contrapõem-se ao ideário de desocupação total em áreas protegidas. Nesta perspectiva, o inicio da década de 1990 foi marcado por um conjunto de iniciativas 

que buscaram reverter esse quadro de degradação a partir da implementação de ações de urbanização em assentamentos precários, sem remoção significativa 

das ocupações existentes1.  

Na área de proteção dos mananciais da RMSP, além da definição de uma nova política de recursos hídricos em 1991, a implementação do Programa 

Guarapiranga em 1994, a instituição da Lei estadual nº 9.866/1997 e do Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais em 1998, (culminando na utilização 

do TAC em alguns casos), foram fundamentais para a implementação de novas alternativas de intervenção nesse território.  

                                                           

1 Segundo França (2009), era o inicio de uma nova postura que iria ganhar maior expressão em vários centros urbanos. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro foram alvos de importantes políticas de habitação 
articuladas a práticas de urbanização de assentamentos precários, particularmente de favelas.   
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Embora as principais ações decorrentes desses programas orientem-se principalmente pela necessidade de implantação de infraestrutura de saneamento 

ambiental, a implementação de um conjunto de novos procedimentos, envolvendo ações projetuais de requalificação dos espaços  públicos, vêm gerando 

reflexos bastante positivos na população residente e, consequentemente, melhorando a qualidade urbano-ambiental. 

As intervenções exemplificadas por esta pesquisa indicam que, embora as formas de enfrentamento das situações de conflitos sejam específicas em cada caso 

estudado, as possibilidades de ações nos limites contextuais das realidades locais procuram incorporar processos participativos nas tomadas de decisão, 

trilhando um caminho lento, porém mais duradouro. Todos os casos estudados, apesar de seus resultados distintos, fazem parte de um processo mais amplo 

em curso, em que o projeto se torna peça chave na identificação e apropriação das características locais, ou do reconhecimento das preexistências, conforme 

aponta Magalhães (2007). Isto que pode adquirir um caráter inovador e alternativo para população, desde que observada a melhoria das condições de 

qualidade ambiental, particularmente dos recursos hídricos no caso das áreas de mananciais.   

Por fim, o principal resultado desta pesquisa é a visibilidade que se pretendeu dar ao processo de planejamento e gestão em curso nas sub-bacias, analisando 

de forma crítica os instrumentos urbanos e ambientais que vêm sendo elaborados pelos diversos agentes estaduais e municipais, bem como apontando em 

que medida há ou não uma efetiva articulação entre suas diretrizes e ações. A pesquisa identificou, também, que, embora ainda recente e com diversos 

problemas advindos do próprio processo democrático de planejamento e gestão das sub-bacias, a integração desses instrumentos é um passo em construção e 

poderá contribuir de forma efetiva para sustentabilidade socioambiental dessas áreas, se suas ações forem devidamente implementadas.  

A revisão dos instrumentos e a definição de consensos também são aspectos fundamentais, que afloram a partir da análise comparativa que se faz; porém, são 

parte de um processo que exige contínuo aperfeiçoamento. Ou seja, a execução do processo de integração das políticas públicas, ao se assentar 

necessariamente na participação de agentes públicos e sociais das diversas escalas de poder, insere-se em uma dinâmica política onde conflitos e divergências 

se fazem presentes, revelando variáveis que não podem ser totalmente controladas. A busca de consenso, na formulação de políticas e nas formas de 

intervenção concreta no território, é um processo construído historicamente e, portanto, de longo alcance.  
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Por isto mesmo e como parte de uma reflexão avaliativa das políticas públicas em sua convergência urbano-ambiental, a abordagem trazida por esta pesquisa 

deve ser compreendida no contexto da democracia contemporânea, onde se destacam outros paradigmas nas relações entre o Estado e a sociedade civil, e nas 

formas de se compreenderem as possibilidades de atuação sobre o território urbano. 

No horizonte temporal desta pesquisa, constata-se que, apesar de muitas divergências encontradas entre as legislações, existe um esforço, por parte do Poder 

Público, para iniciar um movimento transformador: a formulação de políticas públicas urbanas e ambientais articuladas, passo fundamental para o 

equacionamento dos conflitos em áreas urbanas ambientalmente frágeis. 

Por fim, partindo do entendimento de que o direito à cidade passa pelo reconhecimento da necessidade da qualificação desses territórios, articulada a uma 

mudança cultural da sociedade, os projetos em curso buscam definir nova visão acerca dos assentamentos precários,  entendendo que esse é um importante 

instrumento de alteração de posturas socioespaciais em relação ao ambiente. No entanto, alerta-se para a necessidade de promoção de atividades de geração 

de emprego e renda nesses territórios para além da resolução dos problemas de saneamento ambiental, da moradia e da valorização do espaço público. 

Somente a partir da constituição de verdadeiros bairros integrados à cidade essas áreas serão plenamente recuperadas.  

Finalmente, ao apresentar  um panorama critico do percurso das políticas ambientais e urbanas às intervenções em áreas de mananciais,  essa pesquisa 

contribuiu para a formulação e avaliação de políticas públicas, sustentáveis e inclusivas. Como parte de um processo em curso pretende-se dar continuidade a 

essa pesquisa no âmbito dessa pós-graduação, estimulando docentes e discentes a constituírem um observatório de acompanhamento e monitoramento 

dessas políticas na metrópole paulista. 
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