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RESUMO 

Esta pesquisa trata da relação entre urbanização e meio ambiente por meio do estudo das 
legislações aplicáveis às Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Metrópole Pau-
lista, especialmente no que se refere aos instrumentos que buscam garantir a efetividade da 
recuperação socioambiental e da regularização dos assentamentos precários lá existentes. 

Aborda, nesse sentido, a especificidade da aplicação do instrumento urbanístico constituído 
pelas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), a consonância da aplicação da legislação 
de uso e ocupação do solo em conjunto com a legislação ambiental de proteção aos manan-
ciais, a especificidade da irregularidade e clandestinidade na ocupação dos mananciais em 
função da legislação aplicável, bem como os avanços da legislação atual no controle da ex-
pansão urbana nessas áreas. 

Procura ainda, destacar os principais pontos do debate teórico sobre a produção e gestão do 
espaço urbano nessas áreas ambientalmente frágeis, salientando as questões ambientais e 
da moradia de interesse social, especialmente no que se relaciona à Política Habitacional, de 
forma a organizar questões para a análise concreta. 

No Município de São Paulo, as Zonas Especiais de Interesse Social, foram implementadas 
pelo Plano Diretor Estratégico de 2002 voltadas à produção de habitação de interesse social 
e regularização fundiária, reconhecendo as diversidades do território urbano. No caso especí-
fico dos mananciais, a implementação das ZEIS alia-se às políticas e gestão de outras esfe-
ras governamentais, principalmente de âmbito estadual. 

Entretanto, as alterações verificadas nesses espaços da cidade são compreendidas como 
frutos de processos sociais e históricos mais amplos, perante os quais o tempo da legislação 
torna-se lento. 

Sob o ponto de vista do planejamento e gestão desse território, procura-se discutir os limi-
tes, as perspectivas e os desafios da regularização de assentamentos precários nas áreas de 
mananciais do município de São Paulo, com vistas a contribuir para a reflexão da política 
habitacional recente.  

 

Palavras-chave: Mananciais; Função Social da Propriedade; Recuperação Socioambiental; 
Regularização Fundiária; Zonas Especiais de Interesse Social. 
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ABSTRACT 

This research addresses the relationship between urbanization and the environment through 
the study of laws applicable to the Protected Areas and Springs Recovery of the Paulista me-
tropolis, especially with regard to instruments that seek to ensure the effectiveness of social 
and environmental recovery, as well as the regularization of informal settlements existing 
there. 

It discusses, in this sense, the specificity of the urban instrument consisted by “Special Zones 
of Social Interest” (ZEIS), the importance of law enforcement as to land use and settlement 
in conjunction with environmental legislation for Springs protection, the specificity of irregu-
larity and illegality in the occupation of Springs due to the legislation related, as well as the 
current legislation progress towards the control of urban expansion in these areas. 

The research also stresses out the main points of the theoretical debate on the production 
and management of urban space in such environmentally sensitive areas, highlighting the 
environmental and social interest housing, especially as it relates to Housing Policy, in order 
to arrange matters for concrete analysis. 

In São Paulo city, the Special Zones of Social Interest were implemented by the 2002 Strate-
gic Plan focused on the production of Social Interest Housing and Land Regularization, re-
cognizing the diversity of the urban territory. In the specific case of Springs, the ZEIS imple-
mentation joins the policies and management of other governmental authorities, especially 
at the state level. 

However, the changes in these areas of the city are understood as the fruits of broader so-
cial and historical processes, before which the legislation time becomes slow. 

From a planning and management viewpoint of that territory, it is sought to discuss the li-
mits, prospects and challenges of informal settlements regularization in the Springs areas of 
São Paulo, aiming to contribute to the recent housing policy reflection. 

  

 

 

Keywords:  Springs; Social Function of Urban Land; Social and Environmental Recovery; 
Land Regularization; Special Zones of Social Interest. 
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INTRODUÇÃO 

  

Esta pesquisa1 procura discutir os limites, as perspectivas e os desafios da regulariza-

ção de assentamentos precários nas áreas de mananciais do município de São Paulo.   

As grandes cidades enfrentam hoje grandes desafios para a sustentabilidade do de-

senvolvimento urbano. Em se tratando de áreas protegidas, os desafios são redobrados uma 

vez que a proteção de determinados sítios não apenas depende de ações preservacionistas 

e/ou mudanças de atitudes da sociedade, mas também da introdução de políticas includen-

tes e sustentáveis articuladas ao reconhecimento das preexistências físicas, ambientais e 

sociais de cada localidade.    

Ensina Suzana Pasternak (2006) que o convívio com a diversidade, seja ambiental ou 

social, conduz ao conhecimento de outras formas de agir e de pensar. Desta maneira, é fun-

damental entender as relações entre os espaços e a sociedade, as especificidades dos gru-

pos sociais e suas formas de habitar e as características físico-ambientais dos locais de inter-

venção. 

Neste contexto, as políticas urbanas e ambientais constituem ferramentas essenciais 

de condução do desenvolvimento, no sentido de prevenir e mitigar problemas socioambien-

tais. Nesse sentido, o pressuposto básico que se coloca à intervenção urbana é a articulação 

do projeto urbanístico com as políticas habitacional e ambiental. Ou seja, os projetos para 

estas áreas não podem ser pensados como uma resposta simples a uma demanda, mas de-

vem ser equacionados de forma integrada às políticas urbanas e ambientais, parte de um 

projeto de recuperação socioambiental amplo, voltado ao interesse público.  

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), as características de ocupação precá-

ria das áreas protegidas – principalmente das áreas que abrigam os mananciais de abaste-

cimento de água – evidenciam um duplo desafio para as políticas públicas que ali incidem: o 

ambiental e o habitacional. Por um lado, a preservação das áreas que abrigam os mananciais 

de água para abastecimento da população é aspecto prioritário a ser tratado pelas políticas 

públicas incidentes. Por outro, o equacionamento da problemática habitacional é também 

fundamental, visto que são áreas hoje consolidadas que abrigam um contingente populacio-

nal bastante significativo.   
                                                 
1 Esta pesquisa está inserida num contexto maior, sendo fruto da pesquisa “Das políticas ambientais e 
urbanas às intervenções: os casos das sub-bacias Guarapiranga e Billings no Alto Tietê, Região Metro-
politana de São Paulo”, que contou com subsídio do CNPq (Edital Universal MCT/CNPq 15/2007), e foi 
desenvolvida no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mac-
kenzie, sob a coordenação de minha orientadora, professora Angélica A. Tanus Benatti Alvim, com a 
participação das professoras Gilda Collet Bruna e Vólia Regina Costa Kato, e de um grupo de alunos, 
do qual fiz parte. 
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A atual situação das sub-bacias Guarapiranga e Billings, objeto desta pesquisa, co-

nhecidas por mananciais sul, apesar de abrigar áreas ainda preservadas, é retratada por um 

número significativo de assentamentos precários, constituídos tanto por favelas como por 

loteamentos clandestinos e irregulares. Essa ocupação urbana, conforme destacado por Ma-

ricato (1996), reflete processos históricos de exclusão socioambiental da população mais 

pobre, que, por falta de acesso à moradia em outros locais da cidade, acabou ocupando ir-

regularmente essas áreas ambientalmente mais frágeis, entre outras áreas periféricas do 

município de São Paulo. 

A ausência de políticas habitacionais acompanhada pela introdução, na década de 

1970, de políticas ambientalmente restritivas produziu um efeito contrário e contribui para a 

degradação ambiental destas sub-bacias. Procurando refrear o processo de ocupação urbana 

dos mananciais, o Estado promulgou a Legislação de  Proteção dos Mananciais – LPM (Leis 

Estaduais n°s 898/75 e 1172/76 e o Decreto Estadual nº 9.714/77), que incide de forma 

adversa no território, demonstrando-se ser insuficiente para tratar a questão.  

A Constituição Federal de 1988 inova na medida em que reconhece o direito coletivo 

ao meio ambiente equilibrado e à gestão democrática das cidades, tratada em capítulo espe-

cífico sobre a Política Urbana. A Carta Magna abre espaço para as ações políticas municipais, 

indicando caminhos para a regularização fundiária. 

Porém, até a segunda metade dos anos 1990, a ocupação precária das áreas de ma-

nanciais não era propriamente tratada nos textos legais, não apresentando perspectiva de 

recuperação e regularização. A partir dos anos 1990, o aumento do número de loteamentos 

irregulares e clandestinos, bem como das favelas nas áreas de mananciais, resultando em 

altas taxas de desmatamento e degradação ambiental, motivou o Poder Público na elabora-

ção de programas voltados especialmente à recuperação socioambiental e consequente re-

gularização urbanística e fundiária desses assentamentos 

De modo pioneiro, destaca-se, neste contexto, o Programa de Saneamento Ambiental 

da Bacia do Guarapiranga, implementado a partir de 1994, com vistas à recuperação socio-

ambiental dos assentamentos precários. Em seguida, como continuidade a este processo, a 

aprovação de uma nova legislação estadual de proteção e recuperação dos mananciais em 

1997 – Lei Estadual nº 9.866 – permitiu ao Governo Estadual instituir nestas regiões um no-

vo modelo de planejamento e gestão, que considera a bacia hidrográfica como unidade de 

intervenção e introduz instrumentos de caráter urbano-ambiental voltados à recuperação das 

áreas degradadas, respeitando as particularidades de cada sub-bacia.      
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As sub-bacias Guarapiranga e Billings foram as primeiras a regulamentar a nova lei 

de mananciais a partir da aprovação de suas leis específicas – Lei Estadual nº 12.233/06 – e 

Billings – Lei Estadual nº 13.579/09, respectivamente.  

Tais legislações definiram a possibilidade de implementação de instrumentos urbanís-

ticos e ambientais voltados para o propósito de recuperação urbana das sub-bacias, que vão 

ao encontro dos instrumentos municipais direcionados ao cumprimento da função social da 

propriedade, previstos pela Constituição Federal de 1998, particularmente os planos direto-

res e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Tais instrumentos definem novas pers-

pectivas aos assentamentos existentes nas sub-bacias, na medida em que permitem a im-

plementação de projetos voltados à recuperação socioambiental, ampliando a possibilidade 

de regularização urbanística e fundiária.  

No contexto atual, a nova lei de proteção e recuperação das sub-bacias introduzem 

novas possibilidades de recuperação e posterior regularização destes assentamentos. Impor-

tante ressaltar que a simples anistia dos assentamentos precários seria prejudicial ao meio 

ambiente, portanto estes necessitam de projetos de intervenção para qualificá-los e integrá-

los ao ambiente e à cidade, para, em seguida, propiciar a regularização em todas as suas 

etapas.  

Sob essa perspectiva, essa pesquisa se propõe debruçar sobre os principais aspectos 

envolvidos na regulação e recuperação socioambiental de assentamentos precários localiza-

dos nas áreas dos mananciais sul do município de São Paulo. 

Nesse contexto, a Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade, ao traçar as diretri-

zes gerais da Política Urbana e regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 

tornou possível a execução da Política Urbana centrada no objetivo de “ordenar o pleno de-

senvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (art. 

182, caput). A figura do Plano Diretor Municipal como instrumento básico desta política foi 

colocada no mesmo artigo. Em São Paulo, dentro desse contexto, o Plano Diretor – Lei Muni-

cipal nº 13.430/02 – entrou em vigor em 2003, dispondo sobre as Políticas Urbanas, dentre 

as quais a Política Habitacional, a de Urbanização e Uso do Solo2, de Recursos Hídricos e de 

Saneamento3, entre outras, especialmente imbricadas nas ações referentes às Áreas de Pro-

teção e Recuperação dos Mananciais (APRMs). 

No que interessa a esta pesquisa, destacam-se as atuais propostas da Política Habita-

cional da metrópole paulista, compreendendo a realidade das ocupações habitacionais precá-

                                                 
2 A Política de Desenvolvimento Urbano do Município engloba a Política Habitacional e a de Urbaniza-
ção e Uso do Solo. 
3 A Política Ambiental do Município engloba a Política de Recursos Hídricos e de Saneamento. 
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rias existentes nas APRMs e buscando intervenções para o saneamento ambiental das sub-

bacias Guarapiranga e Billings, bem como a proteção das áreas verdes remanescentes. Por 

outro lado, a complexidade dessas intervenções tende a aumentar com a incidência de legis-

lações de âmbito Municipal, Estadual e Federal e o tratamento, muitas vezes não atrelado, 

dessas dimensões do planejamento urbano.  

Não pretendendo aqui fazer uma avaliação da Política Habitacional em APRMs, e lon-

ge de esgotar o assunto, observa-se que a aplicação Zonas Especiais de Interesse Social, em 

conjunto com instrumentos complementares, é capaz de propiciar a regularização plena dos 

assentamentos precários. Entretanto, as complexidades inerentes a sua aplicação no territó-

rio das APRMs são também expressivas, motivando o estudo aqui apresentado.  

Isto posto, o objetivo geral desta pesquisa é contribuir para a ampliação da discussão 

e do conhecimento acerca da possibilidade de efetivação da regularização fundiária pela im-

plementação das ZEIS em áreas de mananciais, em interface com os novos instrumentos 

ambientais em curso, definidos pela nova legislação de proteção e recuperação dos manan-

ciais. Discute-se a aplicação das Zonas Especiais de Interesse Social nas APRMs dos manan-

ciais sul do Município de São Paulo, com foco na viabilização da regularização de assenta-

mentos precários, procurando evidenciar o percurso do processo, os limites e as perspectivas 

que se colocam para o seu equacionamento em áreas de mananciais, no âmbito do novo 

contexto em curso das políticas urbanas e ambientais.  

Tendo como referência empírica dois projetos de recuperação socioambiental realiza-

dos nas sub-bacias Guarapiranga e Billings – Jardim Iporanga/Esmeralda e Cantinho do 

Céu/Gaivotas –, essa pesquisa possui os seguintes objetivos específicos: evidenciar os prin-

cipais avanços das políticas urbanas e ambientais voltadas para os mananciais; os desafios 

para a implementação das mesmas e as novas perspectivas, atualmente verificadas, para a 

recuperação socioambiental, particularmente de compreender as especificidades do processo 

de regularização dos assentamentos precários existentes em áreas no Município de São Pau-

lo. 

Os dois casos analisados são exemplos destes percursos, pois, embora iniciem proce-

dimentos de intervenção e regularização ainda na vigência da Legislação de Proteção aos 

Mananciais da década de 1970 (LPM), incorporam em suas diretrizes princípios da nova Lei 

de Proteção e Recuperação dos Mananciais e, após a aprovação das legislações especificas, 

são referências que possibilitam indicar quais os caminhos e as perspectivas de reconheci-

mento e regularização dos assentamentos precários no contexto recente. 

O recorte temporal da pesquisa abrange 1997, ano em que foi promulgada a nova 

Legislação de Proteção e Recuperação dos Mananciais paulistas (LPRM) – Lei Estadual nº 
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9.866/97 –, e se estende até o ano de 2010, tendo em vista tratar-se do estudo de um pro-

cesso em curso, com recente implementação dos instrumentos urbanísticos; e também con-

siderando a existência de proposta de revisão do Plano Diretor Municipal em análise na Câ-

mara dos Vereadores. Tendo em vista que muitas das conquistas tratadas nessa pesquisa 

foram possibilitadas pela Constituição Federal de 1988, marco institucional das políticas pú-

blica (urbanas e ambientais) e de democratização do país, alguns momentos dessa pesquisa 

resgatam o período que antecedeu a LPRM. 

A metodologia da pesquisa fundamenta-se na análise das relações e conflitos relati-

vos às interfaces entre urbanização e meio ambiente. Para tanto, foi desenvolvida pesquisa 

bibliográfica, abarcando o referencial teórico próprio para o desvendar das complexidades 

inerentes às intervenções urbanas em mananciais, de forma a estruturar os elementos que 

compõe a leitura: as questões históricas da legislação na ocupação do território, as dimen-

sões ambiental, social e econômica no planejamento e gestão urbanos. Concomitantemente, 

foi desenvolvida pesquisa documental, abrangendo as leis e documentos sobre a temática 

estudada na RMSP e no município de São Paulo, com destaque ao conjunto das legislações 

ambientais e urbanas propostas para as sub-bacias Guarapiranga e Billings, na RMSP, e a 

legislação urbanística do município de São Paulo.  

No que se refere à regularização de assentamentos precários localizados nos manan-

ciais sul, foram sistematizados os casos considerados exemplos referenciais relevantes ao 

estudo pretendido e analisados à luz das legislações municipal e ambiental (estadual).  

Procurou-se escolher um caso em cada sub-bacia, porém com as mesmas condicio-

nantes pela legislação municipal: o Jardim Iporanga/Esmeralda na sub-bacia Guarapiranga; e 

o Cantinho do Céu/Gaivotas, na sub-bacia Billings – ambos localizados na subprefeitura da 

Capela do Socorro. Os critérios de escolha destes casos fundamentaram-se também em sua 

relevância, apontada pelo Poder Público, e pela divulgação de sua experiência.  

Com base no entendimento dos conflitos que ocorrem entre a urbanização e o meio 

ambiente, explorados na parte conceitual da pesquisa, procura-se apresentar a complexida-

de encontrada para a regularização fundiária em cada um dos dois casos, destacando tanto 

a caracterização das condições do assentamento como a atuação do poder público para re-

solver a questão, além das implicações das possibilidades de regularização à luz das legisla-

ções que foram aplicáveis aos casos desde o início da ocupação até a presente data. Nesse 

sentido, foram considerados os aspectos urbanísticos, ambientais, legais, institucionais e de 

organização social. 

A dissertação foi dividida em cinco capítulos, além desta Introdução e das Considera-

ções Finais. 
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No capítulo 1, discorre-se sobre o processo produção e gestão do território dos ma-

nanciais sul da RMSP, procurando destacar os atores envolvidos nesses processos e contex-

tualizar a atuação dos mesmos. Inicialmente, procurou-se apresentar os principais conceitos 

referentes às relações entre morar e preservar nas APRMs, sobretudo destacando os confli-

tos identificados por alguns autores. Esses conceitos norteiam a leitura realizada sobre a 

aplicação da legislação ambiental específica e a ocupação do território dos mananciais sul, 

apresentada no mesmo capítulo. Procurou-se também salientar, nesse primeiro capítulo, 

como as abordagens dos textos legais podem influenciar positiva ou negativamente na pro-

dução do território urbano. 

O capítulo 2 apresenta o histórico do desenvolvimento da legislação ambiental na ci-

dade de São Paulo e da repercussão de sua aplicação na produção do espaço urbano, com 

destaque para a área dos mananciais sul. Em seguida, discorre-se sobre os principais aspec-

tos da nova legislação de recuperação e proteção dos mananciais da década de 1990 e sobre 

a mudança de paradigma apresentada na mesma, envolvendo o reconhecimento dos assen-

tamentos precários e a previsão de formas de regularização e recuperação socioambiental 

dos mesmos por meio de programas especialmente criados para isso. Nesse sentido, procu-

ra-se também ressaltar a importância do pioneirismo do Programa Guarapiranga e as ações 

do Programa Mananciais, hoje em curso. 

No capítulo 3, procura-se apresentar, ainda que de forma sintética e particularizada, 

os principais aspectos da legislação municipal de uso e ocupação do solo incidente sobre as 

áreas de mananciais. Para melhor elucidar as questões colocadas nessa pesquisa, são tam-

bém destacados alguns fatores considerados para a definição dos cenários urbanos (atuais e 

futuros), sobre os quais se fundamenta a Política Habitacional do Município. A definição des-

ses cenários é de especial importância, no que diz respeito a este trabalho, para a distribui-

ção das ZEIS no território – daquelas correspondentes a ‘reserva’ de terrenos para moradia 

de interesse social – e para as ações dos programas dirigidos pelo Poder Público, como o 

Mananciais. 

Já no capítulo 4, são apresentadas algumas reflexões gerais sobre o conceito de re-

gularização e os principais aspectos envolvidos nas ações de regularização de favelas e lote-

amentos no Município de São Paulo. Discorre-se sobre a importância da utilização da ZEIS 

como instrumento de reconhecimento dos assentamentos precários e das áreas subutiliza-

das, bem como a relevância de sua aplicação, em articulação com outros instrumentos pre-

vistos em legislação, para o cumprimento da função social da propriedade e da cidade.   

Finalmente, no capítulo 5, buscando identificar as principais potencialidades e desafi-

os da aplicação do instrumento ZEIS em área de mananciais, apresenta-se a análise desen-
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volvida para os dois estudos de caso selecionados: Jardim Iporanga/Esmeralda e Cantinho 

do Céu/Gaivotas. Estes casos, considerados exemplos referenciais relevantes ao estudo aqui 

proposto, foram sistematizados à luz das possibilidades advindas da aplicação das legislações 

vigentes. Para tanto, foram feitos levantamentos dos cadastros municipais e dos processos 

administrativos existentes para os locais, selecionado material cartográfico e iconográfico, 

realizadas entrevistas com técnicos e atores que participaram do processo de planejamento 

e gestão dos casos, além de visita de campo, para conhecimento das áreas de estudo. 

Por fim, analisados os dois casos, considera-se que as Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS, em conjunto com instrumentos jurídicos complementares, configuram o ins-

trumento apropriado para o tratamento dos assentamentos precários em área de mananciais 

com vistas à sua recuperação de modo articulado a um dos principais instrumentos definidos 

pela legislação ambiental incidente nas sub-bacias Guarapiranga e Billings: os Programas de 

Recuperação de Interesse Social – PRIS, relativos às áreas indicadas como de Recuperação 

Ambiental. 

Ensejamos, dessa forma, que este estudo, sobre a importante questão da inter-

relação entre a pressão por moradia, sua adequação e regularização, e a preservação ambi-

ental das áreas de proteção e recuperação dos mananciais, possa contribuir para o aprofun-

damento de questões já colocadas, e ampliar o conhecimento e os debates acerca das po-

tencialidades e desafios dos instrumentos urbanísticos e ambientais propostos pelas legisla-

ções vigentes, bem como a respeito das ações atualmente desenvolvidas pelo Poder Público 

nas APRMs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                          

 

 

 

 

              

 

      1  

 
 PRODUÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO UR-
BANO NAS AREAS DE PROTEÇÃO E RE-
CUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DA RE-
GIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO: 
CONFLITOS E PERSPECTIVAS 

  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1    ■   PRODUÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO URBANO NAS APRMs DA RMSP:CONFLITOS E PERSPECTIVAS 

 22 

O estudo da ocupação urbana informal em áreas ambientalmente protegidas, particu-

larmente em área de mananciais, e da legislação vigente a ela aplicável, requer a definição 

de algumas noções e conceitos iniciais que devem ser expostos para elucidar as questões 

desenvolvidas nesta pesquisa, especialmente no que diz respeito à pressão por moradia nes-

tas áreas, cujo objetivo principal é preservar à vista da necessária produção de água para a 

cidade.   

 Este capítulo, sem pretender esgotar o tema, apresenta uma visão geral do processo 

de ocupação e gestão do espaço urbano e os atores envolvidos. Pretende-se contextualizar a 

estruturação e atuação dos diversos agentes, que estão imbricadas nas remodelações políti-

co-institucionais do Estado e no aumento da participação popular, destacando-se o marco da 

Constituição Federal de 1988. 

No que interessa a esta pesquisa, e considerando que essas noções e conceitos são 

relativos às temáticas que por si sós já constituem objetos de longas pesquisas, busca-se, 

nesse primeiro capítulo, esboçar sinteticamente algumas questões referentes às atuais carac-

terísticas da gestão urbana e da forma como seus agentes se estruturam para a intervenção 

no espaço, fundamentando-se em pesquisas e publicações já existentes. Assim, o objetivo 

deste capítulo é o de apontar perspectivas que elucidem a importância das políticas públicas 

e dos diversos agentes na questão da habitação em área de mananciais, colaborando para o 

desenvolvimento de questões relativas à regularização fundiária de assentamentos precários 

e aos instrumentos urbanísticos voltados para a intervenção nessas áreas – especialmente as 

Zonas Especiais de Interesse Social –, enfoque principal desta dissertação. 

 O presente capítulo foi estruturado de forma a apresentar, em seu primeiro item, 

alguns pontos da discussão a respeito do conflito entre moradia e preservação ambiental e 

da atuação do Estado e da sociedade contemporâneos na produção e na gestão do espaço 

urbano ambientalmente protegido.  

No item 2 são apresentados, brevemente, os fatores imbricados na dinâmica de uso e 

ocupação do solo, mais especificamente sobre a importância das localizações na cidade e a 

relevância da atuação do governo no controle do uso e ocupação do solo, ressaltando algu-

mas das motivações para a determinação do zoneamento da cidade, especialmente nas á-

reas de mananciais. Por fim, tendo como fundamento a elaboração de políticas públicas para 

as áreas de mananciais, apresenta-se a importância dos novos arranjos possíveis entre os 

atores imbricados na produção deste território.  
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1.1 MORADIA, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

INTEGRADAS  

A área dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) apresenta pro-

blemas de natureza diversa, sintetizados na pressão entre urbanização e preservação ambi-

ental. A expansão da ocupação urbana sobre essas áreas intensificou-se na década de 1960, 

como reflexo da aceleração do crescimento econômico e populacional1.  

Esta região, anteriormente ocupada de forma rarefeita por chácaras e sítios direcio-

nados à agricultura e extração mineral, passou a paulatinamente ceder espaço para as in-

dústrias – não só de bens de produção como também agroindústrias – e para as moradias 

de seu operariado. Explica Marcondes (1999, p. 116) que “esse processo significou a inter-

venção na maioria dos ecossistemas naturais [...], o que resultou na erosão dos solos na 

agricultura e na contaminação dos recursos hídricos”. 

Ao longo desse processo, o Poder Público procurou consolidar mecanismos normati-

vos de forma a enfrentar o crescimento urbano sobre as áreas de interesse metropolitano 

para abastecimento de água e preservar o meio ambiente. Na década de 1970, foi instituída 

a Legislação2 de Proteção dos Mananciais Metropolitanos, que definiu as áreas protegidas, as 

categorias de proteção de suas terras e os tipos possíveis de ocupação urbana. No entanto, 

o controle da expansão urbana da metrópole não foi eficaz. 

Embora o Poder Público tenha buscado orientar a produção do espaço urbano das 

áreas no entorno dos reservatórios Guarapiranga e Billings no sentido da preservação ambi-

ental, na prática os proprietários dos terrenos e o mercado imobiliário assumiram o controle 

praticamente total dessas terras, conforme apontam Sócrates, Grostein e Tanaka (1985). 

Explicam essas autoras que, com a crescente procura habitacional nas periferias, e em face 

da insuficiente fiscalização, a ocupação dessas áreas “[...] se deu em grande parte à mar-

gem dos textos legais, tanto dos municipais relativos ao parcelamento do solo, como de 

1975 em diante em contradição com a legislação estadual de proteção aos mananciais” (Ibi-

dem, p. 27). 

O resultado foi um processo de urbanização precário, conforme apontam Alvim, Bru-

na e Kato (2010), tanto em termos sociais quanto ambientais, pois os assentamentos produ-

                                                 
1 O crescimento populacional e periférico, desse período, foi fortalecido pelas migrações de pessoas 
de outras cidades brasileiras, especialmente dos estados no Norte e Nordeste, bem como pelos movi-
mentos da população moradora da própria metrópole, no sentido centro-periferias, fenômenos am-
plamente estudados na literatura sobre a RMSP. 
2 A Legislação de Proteção aos Mananciais (LPM) será tratada no item 1 do capítulo 2. 
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zidos negavam as condições mínimas de habitabilidade e fortaleciam a segregação socioam-

biental na metrópole, conforme aponta Maricato (1996). A ocupação ilegal não oferece ne-

nhuma segurança aos moradores e afeta diretamente o meio ambiente, com desmatamento 

e lançamento do esgoto gerado in natura nos corpos-d’água e nas represas Guarapiranga e 

Billings. 

Como formas de ocupação habitacional nesse espaço, os loteamentos populares, 

muitas vezes irregulares3 e clandestinos, foram, de um modo geral, um grande negócio do 

mercado imobiliário, que lucrava com as vendas e com a valorização dos terrenos, como 

aponta Helena Mena Barreto Silva (1997).  Próximas aos loteamentos abertos nessas áreas, 

as favelas4 produzidas espontaneamente pela invasão gradual dos terrenos vagos, geralmen-

te em áreas públicas, agravam o quadro de precariedade dos assentamentos e a degradação 

ambiental nessas áreas protegidas, uma vez que essa ocupação é desordenada e realizada 

de forma mais precária que as moradias autoconstruídas dos loteamentos. 

Tendo em vista que a instituição da legislação de proteção ambiental da década de 

1970 produziu efeitos contraditórios, o Poder Público passa também a ser responsável pela 

extensão dos serviços públicos a esses assentamentos e pela melhoria das condições de vida 

dessa população, arcando com grande parte dos custos de uma cidade mal servida. 

Há um confronto de opiniões entre a intervenção em assentamentos precários e a re-

tirada da população em prol da preservação do meio ambiente, colocando em jogo de um 

lado o “direito de morar” e de outro a busca por “soluções em preservar os recursos natu-

rais”, conforme salientam Alvim, Bruna e Kato (op. cit.). A consolidação dos assentamentos 

precários, entretanto, exprime não somente uma questão a ser tratada do ponto de vista 

ambiental (da preservação e recuperação do meio ambiente), como também a interface com 

o déficit habitacional a ser atendido pelo Poder Público e, muitas vezes, um problema de 

saúde pública e de violência urbana – conforme explica Maricato (op. cit.) –, afetando não 

somente a população moradora desses locais, como a sociedade em geral.  

 Em muitos desses assentamentos precários, os moradores estão no local há anos, 

lutando por seus direitos de lá permanecer de forma digna. O Poder Público, frente à conso-

lidação dos assentamentos, passa a considerar que a retirada da população agravaria o pro-

blema habitacional, prejudicando os maiores desfavorecidos do caso, e que os custos eco-
                                                 
3 Entende-se como loteamento irregular o parcelamento aprovado, mas com exigências físicas, jurídi-
cas ou administrativas não atendidas, ou seja, executado em desacordo com a legislação vigente ou 
com o projeto licenciado. Difere, portanto, de loteamento clandestino, que é aquele sem nenhuma 
licença e em desacordo com exigências jurídicas, físicas, técnicas e administrativas, conforme ensina 
Pasternak (2006). 
4 Entende-se como favela a ocupação irregular de áreas públicas e particulares, de forma gradual ou 
organizada, conforme ensina Pasternak (op. cit.). 
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nômicos, sociais e políticos envolvidos em uma possível remoção total seriam incalculáveis, 

corroborando para a manutenção da população no local. 

A ‘aceitação velada’ das ocupações ilegais pelo Poder Público, porém, “[...] está longe 

de significar, o que poderia ser argumentado, uma política de respeito aos carentes de mo-

radia ou aos direitos humanos”, conforme expõe Maricato (Ibidem, p. 64). Para Maricato 

(Ibidem) e Silva (op.cit), além dos problemas urbanísticos e ambientais relativos a estes as-

sentamentos, a ocupação de áreas impróprias – por oferecer risco geotécnico ou de alaga-

mentos, ou ainda por dificultar a extensão das redes de infraestrutura urbana, acaba inviabi-

lizando ou encarecendo muito a urbanização da área ocupada. Em acréscimo, conforme en-

fatiza Silva (Ibidem, p. 51), a clandestinidade e a irregularidade dos loteamentos implicam 

na impossibilidade do seu registro em Cartório de Registro de Imóveis pelos adquirentes dos 

lotes, e dificultam a ação de regularização pelo Poder Público, que deve equipar-se de ins-

trumentos legais e urbanísticos apropriados para tanto.  

Dentro disso, a elaboração de políticas urbanas que definam os instrumentos urbanís-

ticos e legais aplicáveis aos assentamentos precários em áreas ambientalmente protegidas é 

fundamental para possibilitar a intervenção do Poder Público nessas áreas, além da extensão 

dos serviços públicos. Essas políticas são importantes também na orientação da produção do 

espaço urbano pelos seus atores, entre eles – conforme relacionado no decorrer do texto – o 

Estado, a sociedade civil, o mercado imobiliário e os proprietários dos terrenos. Cabe dizer 

que, por ser a produção do espaço entendida como um processo social, conforme apontam 

Gottidiener e Hutchinson (2000), a elaboração dessas políticas deve também ter a participa-

ção ativa da sociedade civil.  

Nas áreas de proteção dos mananciais, particularmente, as políticas urbanas, dentre 

as quais a de habitação, bem como toda a legislação de uso e ocupação do solo correlata, 

estão relacionadas às políticas de recursos hídricos.  

Cumpre salientar que a articulação entre as políticas setoriais é fundamental para a 

potencialização de seus objetivos, sendo na gestão e no planejamento urbano que se possi-

bilita a execução integrada de Políticas Públicas. Por ser de caráter social e universal, a ges-

tão participativa é um direito do cidadão, e, assim sendo, conforme apontam Alvim e Rivera 

de Castro e Zioni (2010, p. 13), as características de abrangência e articulação dessas políti-

cas, “bem como as modalidades de ação do poder público em relação aos processos urba-

nos, expressam-se diversamente em diferentes formações sociais, articulando-se às forças e 

aos processos sociais que constituem historicamente essas formações”. 
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No Município de São Paulo, dentro desse contexto, o Plano Diretor Estratégico – Lei 

Municipal nº 13.430/02 – dispõe sobre as políticas urbanas, dentre as quais a política habita-

cional, a de urbanização e uso do Solo5, de recursos hídricos e de saneamento6, entre ou-

tras, especialmente imbricadas nas ações em áreas de mananciais. 

Não procurando excluir as demais políticas imbricadas, centraliza-se o estudo aqui 

proposto na política habitacional, tendo em vista que a ela estão relacionados os planos e 

programas de intervenção de âmbito municipal e estadual direcionados aos assentamentos 

precários localizados em áreas de mananciais e, portanto, de grande interesse para a pes-

quisa. 

A política habitacional, dentro da qual coloca-se a importância da regularização dos 

assentamentos precários, integra o conjunto de políticas urbanas, ou seja, aquelas de cará-

ter público incidentes sobre as cidades. Conforme apontam Alvim, Rivera de Castro e Zioni 

(op. cit., p. 14), políticas urbanas são “aquelas que orientam as ações do poder público diri-

gidas à organização e ordenação do território das cidades, à produção e distribuição de es-

paços, infraestruturas, serviços e equipamentos públicos, e à regulamentação das atividades 

e das construções públicas e privadas no espaço urbano”. 

À política habitacional está associado todo um conjunto de metas, objetivos, diretri-

zes e processos que vem compor os Planos, orientando os programas e ações do Governo.  

Sua elaboração mais específica e sua execução são de competência do Município, conforme 

dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo II – da Política Urbana. Os Estados e 

a União possuem também Políticas Habitacionais traçadas no âmbito de suas competências, 

adquirindo caráter mais geral, embora com forte implicação na Política Municipal e nas ações 

de âmbito local. 

Tanto no âmbito do Estado como do Município de São Paulo, a política habitacional 

possui basicamente três conjuntos de programas de acesso à moradia: 1. financiamento do 

acesso ou construção, caracterizando a disponibilização de novas unidades; 2. investimento 

em melhorias e desenvolvimento das comunidades já estabelecidas, incluindo urbanização 

de favelas e melhoria de cortiços7; 3. assistência à moradia por meio de locação, abrangendo 

aqueles indivíduos com ônus excessivo com moradia. 

                                                 
5 A política de desenvolvimento urbano do Município de São Paulo engloba a política habitacional e a 
de urbanização e uso do Solo, conforme disposto no Plano Diretor Municipal. 
6 A política ambiental do Município de São Paulo engloba a política de recursos hídricos e de sanea-
mento. 
7 Entende-se como cortiço a habitação coletiva precária, caracterizada pelo congestionamento e condi-
ções de insalubridade, podendo ser invadida e/ou de aluguel, conforme ensina Pasternak (2006). 
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Especialmente relacionado ao segundo conjunto, o Programa Mananciais8, definido no 

âmbito Estadual, está também atrelado ao Plano Municipal da Habitação9 e vem ao encontro 

dos objetivos e diretrizes traçados no Plano Diretor Municipal para a política habitacional. 

Após a experiência adquirida com seu precedente – Programa Guarapiranga10 –, o Programa 

Mananciais tem como princípio a manutenção da população local em áreas não sujeitas a 

riscos, promovendo, ao mesmo tempo, o saneamento ambiental11 da bacia e a melhoria da 

qualidade das águas das represas Guarapiranga e Billings.   

Os problemas socioambientais urbanos, sobre os quais se propõe intervir o Programa 

Mananciais, refletem os processos de transformação das áreas de mananciais e estão, con-

sequentemente, relacionados aos interesses distintos dos atores envolvidos. No que se rela-

ciona a localização das ocupações urbanas, os problemas socioambientais refletem,  especi-

almente, as diferentes abordagens políticas e econômicas, que acabam de forma direta ou 

indireta, orientando a atuação do mercado imobiliário (incorporadoras, construtoras, bancos, 

agências de crédito) e dos proprietários de terras. Com relação à apropriação social do espa-

ço, por sua vez, refletem as condições socioeconômicas de grupos de indivíduos, bem como 

os aspectos culturais que os definem, repercutindo por fim na forma como será abordado o 

projeto de intervenção proposto, a ser conduzido pelo Poder Público e executado pelos ar-

quitetos, engenheiros e assistentes sociais, entre outros profissionais que se articulam para a 

realização completa das ações do Programa.  

                                                 
8 O Programa Mananciais será tratado no item 4 do capítulo2; 
9 Plano Municipal da Habitação (PMH) é o instrumento legal previsto no Plano Diretor Municipal para 
delinear a Política Habitacional paulistana. A minuta do PMH será discutida no Capítulo 3, no item 4.  
10 O Programa Guarapiranga é tratado no capítulo2, no item 3.  
11 Saneamento ambiental, conforme definição do Ministério da Saúde, compreende o conjunto de 
ações, obras e serviços considerados prioritários em programas de saúde pública. Abrange desde o 
sistema de abastecimento de água, o cuidado com a destinação de resíduos e o esgotamento sanitá-
rio, as melhorias sanitárias domiciliares, até obras de drenagem urbana, controle de vetores, roedores 
e focos de doenças transmissíveis. Inclui também a preocupação com a melhoria das condições de 
habitação e educação sanitária e ambiental. Disponível em: http://www.funasa.gov.br/ inter-
net/vigSubIV_ quilombolasSa.asp. Acesso em: 15 fev. 2011. 
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1.2 O PAPEL DA LEGISLAÇÃO NA VALORIZAÇÃO E DESVALORIZA-

ÇÃO FUNDIÁRIA 

O governo municipal utiliza uma série de instrumentos para controlar o uso e a ocu-

pação do solo. A cidade conta com mecanismos de controle de seu crescimento, como a 

definição – pelo Plano Diretor Municipal – de estoques de potencial construtivo disponíveis 

em cada distrito, e possui um zoneamento que pode-se entender como “de desempenho” 12, 

limitando possibilidades de localizações de alguns usos e estabelecendo o controle do impac-

to dos mesmos (em termos de ruídos, poluição, tráfego de veículos etc.).  

O zoneamento de uso e ocupação do solo atua de uma forma diferenciada no territó-

rio, embora também possua mecanismos de controle do crescimento da cidade, como a de-

finição do coeficiente de aproveitamento máximo por zona de uso. O zoneamento pode ter 

como uma de suas aplicações – além do princípio de promover a saúde, segurança e bem- 

estar dos munícipes a partir da separação dos usos incompatíveis – a destinação específica 

de áreas para habitação de interesse social, embora esta também possa localizar-se em ou-

tras porções do território não definidas como de interesse social. 

Mas a determinação das zonas de uso na cidade não é, de forma alguma, simples. No 

que se relaciona à Política Habitacional, embora não exclusivamente relativo a esta, soma-se 

o fato de que a escolha por uma moradia abarca também a escolha por uma localização, 

uma vez tratar-se de um bem imóvel. Embora o uso habitacional seja permitido em todas as 

zonas de uso, há restrições com relação à categoria na qual ele poderá ser instalado (casa 

unifamiliar, condomínio horizontal, vila e condomínio vertical). Além disso, em sua localiza-

ção, diversas variáveis – imbricadas no valor da mesma – definirão quem irá residir em uma 

ou outra área.  

                                                 
12 O’Sullivan (2003, p. 236) define zoneamento tradicional como aquele que está baseado em mapa 
de zoneamento e lista de usos possíveis para cada zona, e o zoneamento de desempenho como uma 
alternativa ao primeiro, que inclui formas de controle de problemas urbanos. O zoneamento de São 
Paulo, além dos mapas (1 para  cada uma das 31 subprefeituras), possui quadros de parâmetros de 
instalação e de incomodidade relativos a cada zona (quadros 2 anexos à parte III da L. 13.885/04), 
quadro de parâmetros de ocupação (quadros 4 dos Planos Regionais das Subprefeituras) e quadro 
complementar de usos por  largura de vias (quadro 4 anexo à L. 13.885/04). Embora possua lista de 
parâmetros de incomodidade (como volume de ruídos, poluição, odores etc.), as atividades permitidas 
já estão pré-definidas no mesmo quadro, e apenas em alguns casos específicos há possibilidade da 
desclassificação de uma atividade da categoria de uso mais poluidora. Entretanto, a obrigatoriedade 
das atividades preverem formas de controlar sua incomodidade em cada zona de uso, somada à exi-
gência do atendimento de horários de funcionamento, número de funcionários e de um número míni-
mo de vagas de veículos, entre outros, muitas vezes somadas ainda a contrapartidas para melhorias 
no sistema viário, ajuda na melhora de problemas urbanos como barulho, poluição e trânsito. 
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Por conseguinte, as Políticas Habitacionais estão também sujeitas aos efeitos de mer-

cado em seus diversos programas, desde subsídios ao acesso à habitação social, como tam-

bém na promoção destas, na viabilização da urbanização e/ou regularização de assentamen-

tos precários ou na intervenção em cortiços. 

Isso acontece porque a habitação é um ‘bem diferentemente único’. Essa diferencia-

ção se dá, conforme explica O’Sullivan (Ibidem, p. 433), devido às características inerentes à 

habitação, que são expressas em: a) heterogeneidade – tamanho, programa, localização, 

idade etc.; b) imobilidade – é geralmente impraticável levá-la de um lugar para outro; c) 

durabilidade – com certa manutenção ; d) valor de investimento geralmente alto; e e) custos 

de alteração de local de moradia – deixando toda a outra localização, com sua vizinhança, 

equipamentos urbanos, e utilidades para trás. São justamente essas características que in-

terferem no mercado habitacional – no que será objeto de investimento do mercado tradi-

cional e o que será subsidiado pelo governo. 

Considerando que parte significativa da diferenciação da habitação está relacionada a 

sua inserção urbana, antes de apresentar a legislação vigente e os instrumentos direciona-

dos à produção de habitação de interesse social/ regularização de assentamentos de interes-

se social, cabe fazer, brevemente, alguns apontamentos sobre a valorização13 14 das localiza-

ções urbanas. 

É fato que o preço da moradia15 está intrinsecamente relacionado com sua localiza-

ção, ou seja, com o preço aplicável ao terreno, à terra urbana16. Sendo assim, quanto maior 

for a demanda por moradia em uma determinada localização, maior será o valor desta (e da 

moradia construída sobre ela). O aumento da demanda por moradia e do valor da localiza-

ção estimula o mercado imobiliário formal a investir na região.   

Entretanto, uma grande parcela da população requer valores mais baixos para adqui-

rir um imóvel ou terreno e não tem condições de participar da aquisição de imóveis pelo 

mercado formal. Pode-se dizer que, em geral, conforme apontam O’Sullivan (Ibidem) e Villa-
                                                 
13 Segundo O’Sullivan (Ibidem), deve-se distinguir dois conceitos: o preço da terra e o valor de mer-
cado. O preço da terra pode ser comparado ao aluguel. Já o valor de mercado inclui o fator de inte-
resse sobre uma determinada localização.  Utiliza-se aqui como base o conceito de preço da terra. 
14 Nesta pesquisa não será desenvolvido esse tema. Para maior aprofundamento ver Déak (1989). 
15 O valor da habitação pode ser entendido como o quanto o morador está disposto a pagar por metro 
quadrado por residências em diferentes localidades da cidade, conforme explica O’Sullivan (2003, p. 
177). 
16 O’Sullivan (Ibidem) aponta que terrenos utilizados para fins residenciais, comerciais ou industriais 
podem, a princípio, gerar um lucro constante, e conclui: “[...] o preço da terra é definido como o pa-
gamento anual em troca do direito de uso desta terra: o preço da terra é sinônimo de aluguel da ter-
ra. Dada a simples relação entre aluguel/renda e valor, é fácil fazer a tradução de aluguel da terra 
para valor de mercado: simplesmente dividindo a renda anual pelo índice de interesse do mercado” 
(Grifo no original, tradução da autora). 
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ça (2001), desconsideradas as intervenções do governo, esses valores mais baixos são obti-

dos à medida que aumenta a distância em relação ao centro (e relativamente aos subcen-

tros), pois entram em jogo fatores como o custo com transportes (tempo e dinheiro) e com 

infraestrutura (inicialmente), à exceção das localidades exclusivas. 

O zoneamento apresenta mecanismos que podem alterar, para mais ou para menos, 

o valor de uma localização habitacional. Inicialmente, a legislação de uso e ocupação do solo 

paulistana mostrou-se essencialmente segregadora, buscando garantir a exclusividade e 

qualidade dos terrenos e residências da elite. Foi o caso de bairros como Campos Elíseos, 

Higienópolis e Jardins Paulista/América/Europa, entre outros, sendo que alguns, até hoje, 

carregam no zoneamento a característica de permitir apenas o uso residencial. 

Apresenta Rolnik (op. cit., p. 189) que a legislação que assegurava grandes lotes cir-
cundados por jardins para o uso residencial pode ser entendida como protetora, pois: 

[...] limitava as possibilidades de uso e ocupação, funcionando como barreira, 
associada a uma estratégia de investimentos massivos em projetos infra-
estrutura e desenvolvimento urbano, que equipam e valorizam a zona com fi-
nanciamentos dos cofres públicos e dos capitais privados.  

No mesmo sentido, Gottdiener e Hutchison (2000) afirmam ser esse tipo zoneamento 

talvez a mais importante ferramenta de exclusão, pois em geral, quanto maior o lote, mais 

cara a casa. Nessa lógica, famílias com renda aquém do que vincula-se ao lote, são automa-

ticamente instaladas fora dessas áreas. Aqueles autores (Ibidem, p. 234 – tradução da auto-

ra) apontam que “o resultado de tais práticas é a segregação por renda, tendo em vista que 

os menos favorecidos devem procurar por moradia nos subúrbios, nas poucas comunidades 

que tornam isso possível”.  

Complementam Gottdiener e Hutchison (Ibidem) que, geralmente, o ‘zoneamento de 

exclusão’ está associado à variabilidade da qualidade dos serviços locais nos subúrbios, que 

geralmente é baixa. Verifica-se que grande parte dos equipamentos públicos e usos institu-

cionais encontram-se em qualidade e diversidade distribuídos nas áreas mais ‘privilegiadas’ 

da cidade, indicando, dessa forma, conforme explicam os autores (Ibidem, p. 234 – tradução 

da autora), que a “segregação de renda familiar por zona residencial perpetua as desigual-

dades dos serviços sociais, e permanece uma infeliz característica dos subúrbios”. 

Em São Paulo, essa distribuição relativa dos equipamentos agravou-se com o esprai-

amento da cidade a partir da das linhas de ônibus na década de 1930. Conforme aponta 

Rolnik: 

[...] a flexibilidade do serviço de ônibus, ao contrário dos bondes e trens, cujo 
raio de influência era limitado pela distância entre estações, combinada com 
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um modelo de expansão horizontal, trazia a solução para a crise de moradia 
com a autoconstrução em loteamentos na periferia (op. cit., p. 161). 

Completa a autora que: 

[...] a contraposição de tais espaços (um contido no interior da moldura da 
legislação urbanística e outro, três vezes maior, eternamente situado numa 
zona intermediária entre o legal e o ilegal) pode ter inúmeros significados. Do 
ponto de vista da geografia da cidade, configuram paisagens que apresentam 
graus distintos de prestígio e, consequentemente, de valor de mercado de lo-
calizações (Ibidem, p. 181). 

Cumpre salientar que os padrões de ocupação determinados por lei podem levar, e 

levam na maior parte das vezes, à valorização da terra urbana dotada de infraestrutura, co-

mo é o caso das áreas estritamente residenciais de alto padrão, nas quais o lote mínimo é de 

500m², conforme legislação vigente. Para ser acessível à população de baixa renda, tem-se 

que permitir lotes mínimos menores, observando, contudo, o limite de ‘congestionamento’, 

para a viabilização – com qualidade – da habitação. 

Por outro lado, o zoneamento também pode tornar-se um mecanismo de indução da 

queda do preço da terra e até de sua desvalorização, se não previstos outros instrumentos 

que possibilitem a destinação da área ao que deseja o Poder Público. Com relação à área 

urbana e ao ambiente construído, esse é o caso, por exemplo, das Zonas Especiais de Inte-

resse Social, delimitadas sobre áreas destinadas à habitação de interesse social, regulariza-

ção fundiária e requalificação de cortiços.  

Embora as especificidades dessas zonas sejam tratadas com maior aprofundamento 

nos próximos capítulos, cabe aqui fazer algumas considerações. Nas áreas particulares de-

marcadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), por estarem vinculadas as novas 

construções ou parcelamentos à destinação de Habitação Social, o interesse do mercado 

imobiliário fica restrito, ou seja, apenas as empresas interessadas no mercado habitacional, e 

de interesse social, terão interesse em realizar empreendimentos nesses terrenos ou edifica-

ções. Assim sendo, com a ‘diminuição da procura’, tende a diminuir o preço da terra.  

Em contrapartida, de forma a alcançar os objetivos construídos para essas Zonas, a 

legislação paulistana de uso e ocupação do solo estabeleceu incentivos ao empreendedor 

privado, expressos principalmente pela redução de taxas inerentes à aprovação dos empre-

endimentos e pela possibilidade de alcançar uma área construída maior que em outras zonas 

da cidade, também sem pagar nada a mais por ela. Coloca-se, também, a possibilidade da 

transferência do potencial construtivo do terreno em ZEIS para outra localidade da cidade, 

de forma que, mesmo que a intenção do empreendedor não seja a destinação de interesse 

social, possa ser efetuada doação do terreno à Municipalidade, que será responsável pela 

referida destinação. 
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Já no caso da legislação de controle do uso e ocupação em áreas ambientalmente 

protegidas – com definição legal de sua proteção –, somente a elaboração de zoneamento 

ambiental e da delimitação de parques e áreas de proteção (como as Áreas de Proteção 

Permanente – APPs – ao longo de cursos-d’água; e as Áreas de Proteção Ambiental – APAs) 

talvez não seja o suficiente para a proteção do meio ambiente, tendo em vista que a simples 

delimitação para preservação não será eficiente se a ocupação urbana for mais lucrativa.  

No sentido de promover a proteção do meio ambiente, os parques e APAs são um ca-

so particular porque, além de seu caráter público, possuem uma utilização e uma legislação 

específicas, embora seja necessária a instituição de zoneamento ambiental, fiscalização e de 

áreas de borda (diminuindo os impactos sobre as áreas protegidas). Esses fatores, na práti-

ca, não impedem, mas dificultam muito, as possíveis invasões por lotes urbanos clandesti-

nos, além de viabilizar formas de ação de reversão dessa ocupação. 

Já as áreas que possuem características ambientais a serem preservadas, sejam pú-

blicas ou privadas, não atingirão os objetivos de manutenção do seu estado original, ou da 

mínima interferência, se isso não for mais ‘valioso’ do que sua ocupação por usos urbanos 

como a habitação, por exemplo. Essa concepção tem conduzido a tentativas de implementar 

dispositivos de pagamento pelos serviços ambientais prestados por uma determinada área, 

conforme apontam Sepe e Gomes (2008). 

A legislação atual de proteção aos mananciais compreende as questões das ocupa-

ções preexistentes, da necessária melhora da qualidade de vida de seus habitantes e da 

promoção de saneamento ambiental. Além disso, essa legislação incorpora alguns mecanis-

mos de compensação pela manutenção das condições originais dos terrenos. 

A aplicação da legislação de proteção aos mananciais editada na década de 1970, por 

outro lado, representa um bom exemplo de que o controle do uso e ocupação do solo po-

dem não ser suficientes para conter a ocupação urbana (embora boa parte das margens das 

represas Guarapiranga e Billings tenham sido mantidas em seu estado natural). Observa-se 

que essa primeira legislação de proteção aos mananciais, ao restringir e/ou vetar a ocupa-

ção, e não tratar da questão da valorização destas áreas tal como se encontravam, acabou 

propiciando sua ocupação irregular e clandestina – fora da lei, porém mais interessante aos 

proprietários do que a manutenção da área verde. 

É nesse contexto que, atualmente, se coloca a perspectiva de gestão das Áreas de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) da RMSP, bem como de atuação do Poder 

Público, mediante novas articulações possíveis visando à recuperação socioambiental dos 

assentamentos precários à luz de novos instrumentos legais e urbanísticos aplicáveis às irre-

gularidades existentes. Compreender a importância dos novos arranjos possíveis de serem 
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efetivados entre o Estado e a sociedade é fundamental, uma vez que as perspectivas das 

políticas urbanas vigentes (de responsabilidade do Estado e dos municípios), que serão tra-

tadas ao longo desta pesquisa, dependem de negociações e de consensos, que vão além das 

antigas imposições legais, que hoje se demonstram obsoletas. 
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1.3 ESTADO E SOCIEDADE: NOVOS ARRANJOS, NOVAS POSSIBI-
LIDADES  

A elaboração e o fortalecimento de instrumentos urbanísticos direcionados à regulari-

zação fundiária e à recuperação socioambiental de assentamentos precários não são ações 

aleatórias, tampouco frutos de motivação política isolada. Os avanços conquistados nesse 

sentido na cidade de São Paulo e no Brasil refletem transformações da sociedade contempo-

rânea e das atribuições do Estado, em ocorrências de escala global. 

Associam-se a essas transformações os efeitos dos processos da economia global, 

que implicam na “ampliação das desigualdades sociais e agravamento dos desequilíbrios 

entre blocos de nações” e que “vêm sendo reconhecidos inclusive pelas instituições interna-

cionais, cujas agendas passam a incorporar prioridades de combate à pobreza, de inclusão 

social [...]” e de minimização dos impactos ambientais, conforme explicam Kato, Zioni e Bru-

na (op. cit., p. 43). 

Essa perspectiva coloca em pauta a importância da apresentação de algumas consi-

derações iniciais a respeito da redefinição da forma de atuação do Estado na regulamenta-

ção e aplicação das políticas urbanas, com destaque para as remodelações político-

institucionais ocorridas na cidade de São Paulo a partir da Constituição Federal de 1988. 

A Carta Magna de 1988 abarcou, entre outros temas, as diretrizes fundamentais das 

políticas urbanas e ambientais, favorecidas pelo contexto político-econômico mundial e brasi-

leiro, que na época era palco dos movimentos de redemocratização, associados ao fim da 

Ditadura Militar. 

Para Beynon (1999) apud  Bruna, Alvim e Kato (2008) “As alterações ocorridas desde 

a década de 1970 incidem, entre outros aspectos, na remodelação dos paradigmas produti-

vos e da organização econômica das sociedades ocidentais do pós-guerra”, associados a 

formas de “gestão macroeconômica baseadas na proeminência do papel do Estado na regu-

lação das políticas de distribuição de renda, demandas, assistência e previdência social”.  

Nas palavras de Alvim, Kato e Bruna (op. cit.):  

[...] a retração da capacidade de investimentos dos estados nacionais traduz-
se paulatinamente no afrouxamento de suas regulações diretivas, abrindo um 
campo de constituição de novos arranjos institucionais e políticos que evocam 
uma participação mais ativa e direta do setor privado nos suportes de infraes-
truturas econômicas e mesmo no campo social, atraindo outros atores da so-
ciedade civil para a formulação de políticas públicas (p. 10).  

Em acréscimo, cabe dizer que essas novas relações e formas de participação nas polí-

ticas públicas fundamentam-se na noção de flexibilidade, apontada por Sennett (2004),  e 
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que indica, inclusive, a necessidade de revisão na estruturação das entidades institucionais  

de gestão das políticas urbanas. 

 De todo modo, embora o Estado tenha reduzido sua característica paternalista, per-

manece essencial para a regulamentação das políticas públicas, bem como órgão de regula-

ção econômica e representatividade política e social, conforme explica Castells (1999), res-

salvando, entretanto, que se alteram as suas formas e limites de atuação e a sua estrutura-

ção.  

A forma de organização do Estado e a elaboração das políticas públicas de um modo 

geral estão cada vez mais relacionadas com as dinâmicas de participação da sociedade. Con-

forme apontado por Kato, Zioni e Bruna (op. cit., p. 45), “a instituição, a organização e as 

atribuições das diferentes instâncias e níveis de poder e de administração estão articuladas a 

processos mais gerais de constituição, organização e mudança das próprias formações soci-

ais”, sendo que a articulação e a organização da população17 abarcada pelas políticas públi-

cas urbanas passam a ter efeitos diretos nos objetivos dessas políticas. 

A interposição de forças dos níveis global, nacional e local contribui para o desenvol-

vimento das cidades. De fato, atualmente, conforme expõem estudiosos como Gottdiener e 

Hutchison (op. cit.) e Ascher (2010), com a crescente autonomia em relação aos limites es-

paciais e temporais, a perspectiva global teve aumentada suas implicações nas sociedades 

urbanas.  

Embora o campo de atuação das políticas urbanas seja local, resultando em trans-

formações no ambiente construído, estas “guardam relações com outras escalas de atuação 

e com outras instâncias18 de decisão estatal-governamental que devem ser examinadas e 

especificadas em seu curso de desenvolvimento” e “estão presentes em sua própria forma-

ção”, conforme explicam Kato, Zioni e Bruna (op.cit, p. 47). Ao mesmo tempo, as decisões 

tomadas nessas instâncias (local – regional – nacional) refletem temas discutidos mundial-

mente, e devem estar o máximo possível alinhavadas entre si para possibilitar sua aplicação. 

É de se notar ainda que, na escala da cidade, os efeitos das mudanças da sociedade 

e da atuação do Estado são percebidos com mais dificuldade, uma vez que o tempo de alte-

ração do espaço construído é mais lento, conforme destaca Ascher (op. cit.). É necessário, 

portanto, ter isso em mente para que a dimensão dessas transformações não seja mal avali-

ada. 

                                                 
17 Conforme apontam Kato, Zioni e Bruna (2010, p. 46), as políticas públicas terão objetivos diferenci-
ados conforme a população abarcada, “organizada segundo diferentes classes, agrupamentos, ativi-
dades e interesses”. 
18 No caso das ações em mananciais, estudadas nesta pesquisa, essas relações são particularmente 
evidentes e necessárias para a aplicação das políticas. 
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Por sua vez, conforme aponta aquele autor, as transformações das sociedades – es-

pecialmente as urbanas – estão apenas começando e requerem novos instrumentos de ges-

tão e a formulação de um novo urbanismo, o qual, segundo Ascher (Ibidem, p. 18), deverá 

ser “adequado aos desafios e às formas atuais de pensar e agir”, do que denomina ‘terceira 

modernidade’19: atual processo – não contínuo – de transformação ou ‘modernização’ da 

sociedade. 

Esse novo urbanismo começa a aparecer nas intervenções na cidade à medida que a 

sociedade vai discutindo e incorporando seus princípios em sua forma de agir e pensar. Ao 

discorrer sobre alguns princípios verificáveis no urbanismo realizado hoje no mundo ociden-

tal, Ascher (Ibidem, p. 97-98) entende que, embora este ainda esteja em conformação, já se 

pode dizer que as práticas estão mais reflexivas e menos teóricas, abordando as exigências 

do desenvolvimento sustentável em sintonia com as dinâmicas da sociedade, e conduzindo a 

soluções diversas. 

Parte das práticas às quais se refere aquele autor pode ser associada a uma nova 

forma de pensar o urbanismo que começou a ser discutida mundialmente a partir da década 

de 1990, particularmente nos Estados Unidos da América, com o objetivo de procurar abor-

dagens para desenvolvimento das cidades daquele país. A Carta do Novo Urbanismo foi assi-

nada em 1996 e estabelece 27 princípios que, conforme expõe Macedo (2007) associam-se 

à: 

[...] formação do espaço regional, da cidade, e do bairro, com a intenção de: 
organizar sistemas regionais articulando áreas urbanizadas centrais com as 
cidades menores em setores bem delimitados do território, evitando a 
ocupação dispersa; valorizar a acessibilidade por transportes coletivos; 
favorecer a superposição de uso do solo como forma de reduzir percursos e 
criar comunidades compactas; estimular o processo de participação 
comunitária, e retomar os tipos do urbanismo tradicional relativos ao arranjo 
das quadras e da arquitetura (Ibidem, p. 1). 

Pode-se dizer também que um novo urbanismo se esboça atualmente nas novas prá-

ticas de intervenção nos assentamentos informais de São Paulo, à medida que o Governo 

passa a reconhecê-los legalmente e procura trabalhar a realidade do ambiente construído a 

                                                 
19 Segundo Ascher (2010, p. 23), a primeira fase da modernização “abarca do fim da Idade Média ao 
começo da Revolução Industrial” e pode ser também classificada como ‘alta modernidade’. A segunda 
fase é a da revolução Industrial e do Estado do bem-estar, também denominada ‘média modernida-
de’. Somekh apud Ascher (Ibid., p.12) aponta que a “essência da modernidade” está no atendimento 
das “necessidades básicas do homem”. 
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partir da reflexão permanente sobre um projeto mais flexível20, negociado com uma multipli-

cidade de atores – inclusive, e principalmente, com a comunidade beneficiada. 

No entanto, nota-se que o Poder Público, em seus vários níveis, faz-se presente nes-

sas intervenções e em outras associadas à construção de Habitação de Interesse Social. As 

parcerias também são valiosas, como com agências multilaterais de financiamento21 e em-

presas privadas. Particularmente no que se refere à produção da habitação social, outro fa-

tor pode alterar as decisões tomadas; a motivação das mesmas tanto pela oferta quanto 

pela procura. Conforme explicam Gottdiener e Hutchison (op. cit.), a ação combinada de leis, 

regulamentações e investimento direto proporciona incentivos para tanto empresas quanto 

consumidores se comportar de uma determinada forma.  

No âmbito urbano, as empresas ligadas ao capital imobiliário têm um papel crucial no 

desenvolvimento das cidades.  Dentro disso, colocam Gottdiener e Hutchison (Ibidem) que: 

[...] interesses especiais como de corporações globais podem desenvolver ou 
quebrar uma cidade, dependendo de onde decidem investir novo capital. Mas 
o tipo mais importante de interesses especiais no desenvolvimento da metró-
pole é a indústria imobiliária [que inclui] todas aquelas corporações e bancos, 
assim como incorporadoras e construtoras, que investem no desenvolvimento 
do uso da terra e em habitação, incluindo a terra e o ambiente construído (I-
bidem, p.14 – tradução da autora). 

Todas as forças do mercado imobiliário convergem para o investimento num determi-

nado pedaço de terra em busca de lucro, que advém do desenvolvimento de diferentes usos 

e formas de ocupação da terra, não excluída a habitação social produzida pelo capital priva-

do. Dentro disso, a atuação do mercado imobiliário na valoração da terra e no processo his-

tórico de localização das áreas habitacionais associa-se às decisões tomadas pelo governo, 

como investimento em infraestrutura urbana, edição de legislação urbanística e disponibiliza-

ção de subsídios. No caso da cidade de São Paulo, a conjugação das decisões desses atores 

é perceptível no tecido urbano, conforme será tratado mais adiante. 

Muitas vezes, não somente com relação à intervenção no ambiente construído – não 

exclusivo apenas a um país – se verifica que para satisfazer o imperativo das demandas glo-

bais acabam sendo sacrificadas as demandas locais, ou mesmo em escala local, sacrificados 

os interesses da maioria em função dos interesses da elite, de grupos ou do próprio governo, 

conforme apontam Gottdiener e Hutchison (op. cit.). 

                                                 
20 Conforme será abordado mais adiante nesse capítulo, verifica-se que a legislação referente à regu-
larização urbanística e fundiária dos assentamentos informais está mais flexível, permitindo o desen-
volvimento de projetos que abarquem a manutenção da maior parte das famílias no local, e ao mes-
mo tempo propiciem condições de acessibilidade, infraestrutura e requalificação socioambiental para 
incorporar aquele tecido à cidade formal. 
21 Particularmente pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
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Com o processo de globalização, entretanto, cada vez mais as tecnologias da infor-

mação e comunicação (TICs) são “utilizadas pelos atores econômicos e pelos consumidores 

[...]” para acompanhar a aplicação das políticas públicas, e assim podendo contribuir para 

dar nova forma à sociedade, conforme afirma Ascher (op. cit., p. 54). Trata-se de uma fer-

ramenta que, contribuindo para maior transparência e refletividade das decisões dos atores 

envolvidos, vai se tornando mais essencial e independente das ações do Estado, fortalecen-

do, por outro lado, a atuação da sociedade em todo processo de formulação e implementa-

ção de políticas urbanas, ou seja, na luta por seus interesses.  

Nesse contexto, as gestões tendem a se reorganizar em torno de uma multiplicidade 

de atores, aos quais se colocam os desafios de trabalhar com lógicas diferenciadas e com 

interesses muitas vezes conflitantes. Além disso, ganham força as concessões e as parcerias 

público-privadas.  

Por outro lado, em que pese a sociedade estar mais fortalecida e independente na lu-

ta por seus interesses, as oportunidades de participação nas decisões acabam re-

aproximando governo e cidadãos e conduzindo, no entendimento de Castells (op. cit.), à 

reafirmação do Estado, cuja capacidade de impor uma decisão não é autônoma, mas funda-

mentada numa rede de instituições e organizações não governamentais. Entretanto, para o 

funcionamento regular dessa rede de atores urbanos, demanda-se do Estado “[...] compe-

tências técnicas, sistemas de observação e bases de dados muito mais elaborados que os 

que estavam à disposição das administrações“ anteriores, conforme aponta Ascher (op. cit., 

p. 93), entendendo que “o neourbanismo [da terceira modernidade] supõe assim uma re-

formulação dos objetivos e dos servidores públicos”.  

Na RMSP, as perspectivas que se colocam atualmente são frutos das transformações 

ocorridas no contexto político e social no final da década de 1970 e nos anos 1980, que cul-

minaram na promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988. Nesse período, novos 

arranjos22 institucionais relativos à gestão dos recursos hídricos e à política urbana abriram 

espaço para a participação popular efetiva, e começaram a criar condições favoráveis para a 

discussão e o tratamento dos problemas socioambientais urbanos. 

A ocupação dos mananciais sul do Município de São Paulo, entretanto, remonta jus-

tamente ao contexto anterior, no qual a participação da sociedade civil na gestão do territó-

rio se dava mais pela forma indireta dos movimentos sociais e cujas ferramentas para a atu-

ação do Poder Público eram muito mais limitadas.  

                                                 
22 Os marcos legais do período e a forma como estão estruturados os arranjos atuais relativos à ges-
tão dos recursos hídricos e à intervenção em assentamentos precários localizados nas Áreas de Prote-
ção e Recuperação dos Mananciais são apresentados ainda nesse capítulo. 
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Dentro disso, uma vez que a atuação do Poder Público está também relacionada à 

instituição de leis para disciplinar o uso e a ocupação do solo, é possível verificar, na análise 

do processo histórico de ocupação dos mananciais da RMSP, reflexos das legislações inciden-

tes por período. Dada a situação atual dos assentamentos precários existentes, a recupera-

ção e regularização dessas áreas é hoje prevista nas políticas de recursos hídricos e urbana, 

cuja legislação correlata prevê formas de possibilitar a execução das obras necessárias e a 

regularização da posse da terra.    

1.3.1 A política de recursos hídricos e a política urbana nas áreas 

de mananciais: novas formas de gestão e integração necessárias 

Na década de 1980, alterações no contexto político e social propiciaram a discussão 

de temas urbanos como direitos coletivos, culminando com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, reconhecendo os direitos ao meio ambiente equilibrado e à cidade e sua 

gestão democrática. No caso dos mananciais, novas leis foram elaboradas com a intenção de 

garantir a qualidade e a quantidade das águas para abastecimento das cidades. 

A Carta Constitucional de 1988, conforme aponta Alvim (2003) estabeleceu princípios 

que orientam a gestão nacional de recursos hídricos. O art. 21 da CF/88, em seu inciso XIX, 

colocou como competência da União a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamentado com a promulgação da Lei Federal nº 9.433/1997, que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, dispondo sobre a água como recurso esgo-

tável e de domínio público. 

A partir de então, instituiu-se para todos os Estados a utilização das bacias hidrográ-

ficas como unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos. O novo marco legal 

propiciou um novo arranjo entre o Poder Público e a sociedade civil na gestão do território a 

partir da estruturação de Comitês de Bacia23, seus conselhos permanentes e assembleias 

públicas, atuando em âmbito nacional, regional e local. 

No Estado de São Paulo, entretanto, de modo pioneiro e antecipando-se à matéria 

regida por lei federal, o Governo do Estado de São Paulo elaborou já em 1989 o Plano Esta-

dual e a estruturação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado, por 

meio do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, criado ainda antes da CF/88, em 1987. 

Como resultado desse processo, foi promulgada em 1991 a Lei Estadual nº 7.633, que insti-

                                                 
23 Órgãos colegiados de gestão tripartite (envolvendo Estado, Município e sociedade civil). 
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tuiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos em São Paulo – SIGRH. 

Explica Alvim (Ibidem) que o SIGRH fundamenta-se em três instâncias: delibera-

tiva, técnica e financeira. Os órgãos deliberativos do SIGRH são o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CRH) e os Comitês das Bacias Hidrográficas (CBHs). A parte técnica é de 

responsabilidade do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI) e 

a financeira, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos24 (FEHIDRO). 

A descentralização25 da gestão dos recursos hídricos, em área de mananciais, foi for-

talecida com a promulgação da Lei Estadual nº 9.866 de 1997, conhecida como a nova Lei 

de Proteção e Recuperação dos Mananciais (LPRM). Conforme salientam Alvim, Bruna e Kato 

(op. cit., p.44), esta lei, ao adotar como referência a Política de Recursos Hídricos do Estado 

de São Paulo – Lei Estadual nº 7.633/91 –, “indica que é preciso conciliar as políticas urba-

nas às políticas hídricas e ambientais em curso nas áreas protegidas, condição essa funda-

mental para a sua real efetividade.” 

Entretanto, o estabelecimento e o fortalecimento de um órgão de gestão de caráter 

local – ou seja, a instalação de uma unidade de agencia de bacia26 em cada APRM – “é es-

sencial para contribuir para a deflagração desse processo”, conforme apontam Alvim, Bruna 

e Kato (Ibidem, p. 136).  As autoras (Ibidem) destacam ainda que “a Agência de Bacia do 

Alto Tietê, órgão técnico do sistema de gestão das águas, ainda não está adequadamente 

estruturada, não tendo pleno funcionamento e capacidade para realizar as tarefas designa-

das”. 27 

Para além da atuação do Estado e dos Municípios em seus limites político-

administrativos, há de se considerar, portanto, mais um fator para a estruturação da gestão 

desse território de interesse metropolitano: a adoção da bacia hidrográfica como unidade 

                                                 
24 O FEHIDRO é o suporte financeiro do sistema de gestão dos recursos hídricos e possui caráter des-
centralizado no âmbito de cada Comitê de Bacia. São onze as fontes dos recursos, destacando-se o 
Estado e os Municípios, além de formas de compensação financeira por aproveitamento hidroenergéti-
cos e da cobrança pela utilização da água. 
25 A descentralização do Estado aconteceu no Brasil a partir da promulgação da Constituição Federal 
de 1988, e pode ser entendida como fruto dos movimentos sociais e políticos que ocorreram durante 
as décadas de 1970 e 1980 em prol da democratização do país, com o aumento da participação popu-
lar. Segundo Harvey (2007, p.38-40), “o trauma da guerra mundial e de suas respostas políticas e 
intelectuais abriu caminho para a consideração daquilo que poderia constituir as qualidades essenciais 
e eternas da modernidade [...]”. No Brasil, na década de 1980, os movimentos sociais culminaram na 
formação do Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU), que apresentou emenda à Constituição 
para a inclusão do Capítulo da Política Urbana. 
26 Com a intenção de suprir provisoriamente a atuação desse órgão e do escritório regional a ele su-
bordinado, atualmente a CETESB, reestruturada no final de 2010, está realizando as atribuições de  
órgão técnico e fiscalizador no âmbito das sub-bacias Guarapiranga e Billings. 
27 Para aprofundamento deste assunto ver Alvim (2003); Alvim, Bruna e Kato (2010). 
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espacial de atuação. Conforme apontam Alvim, Bruna e Kato (Ibidem, p. 136), “o principal 

desafio é encontrar um caminho possível para articular [...] ações [dos Comitês] a outras 

políticas que se dão tanto no âmbito regional, de responsabilidade do Estado, quanto no 

âmbito local, de responsabilidade dos municípios”, uma vez que a intenção da Política Esta-

dual dos Recursos Hídricos seja a de “instituir, pelo viés ambiental, uma forma, não coinci-

dente com os limites político-administrativos, de equacionar os conflitos que se dão sobre o 

uso da água no âmbito de uma unidade definida”.   

Com relação às políticas urbanas, apontam Kato, Zioni e Bruna (op. cit., p. 52) que a 

Carta Magna “estabeleceu relações de coordenação e cooperação entre os entes federativos 

para tratar dos planos e das políticas urbanas”. Ao Município, conforme dispõe o art. 30 da 

Constituição, coube legislar sobre assuntos de interesse local, complementando a legislação 

federal e a estadual no que couber, e promover “adequado ordenamento territorial, median-

te planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (inciso 

VIII). Explicam Kato, Zioni e Bruna (op. cit., p. 53) que “o Município, como ente federativo, 

passou com a Constituição Federal de 1988, a se reger por uma Lei Orgânica própria e teve 

sua autonomia ampliada política, administrativa e financeiramente”. 

Já à luz da CF/88, no ano de 1989 foi promulgada a Constituição do Estado de São 

Paulo e, no ano seguinte (1990), a Lei Orgânica do Município de São Paulo, que prevê a des-

centralização28 da gestão do território municipal. Cumpre dizer, conforme apontam Alvim, 

Bruna e Kato (op. cit., p. 44), que a formação da Região Metropolitana de São Paulo, entre-

tanto, é anterior ao referido marco legal, embora “estudos relacionados à implementação 

das diretrizes da Constituição Federal sobre a organização regional dos estados” tenham sido 

elaborados (com base na Constituição Estadual de 1989) “definindo regiões metropolitanas, 

aglomerados urbanos e microrregiões, em substituição às regionalizações das décadas ante-

riores29.”  

                                                 
28 A administração municipal descentralizada em Subprefeituras é prevista na Lei Orgânica do Municí-
pio de 1990 e foi aprovada pela Lei nº 13.339/02. O processo que deu origem a essa gestão descen-
tralizada teve início, entretanto, em 1956, quando “foram criadas 19 instâncias de ‘subprefeituras’”, 
conforme apontam Bernardini e Montandon (2010, p. 81-82). Esses autores (Ibidem) ressaltam que 
houve ainda a instituição das Administrações Regionais (AR) em 1965, “obtendo-se uma divisão terri-
torial para a execução somente de funções específicas” e que na década de 1980 o número de ARs 
chegou a 33, sendo inclusive criada uma espécie de coordenação – cinco no total – constituída por 
diversas ARs. 
29 Apontam Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 44) que esses estudos resultaram na instituição por lei das 
Regiões Metropolitanas de Campinas e Santos, sendo que a Região Metropolitana de São Paulo é fruto 
da legislação federal de 1973 (Lei-Complementar nº 14/73). Recentemente foi instituído um novo 
sistema de gestão da Região Metropolitana de São Paulo (aprovação em junho de 2011 do PL nº 
06/05) 
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Embora o poder municipal tenha sido ampliado, a aplicação da política urbana ficou 

condicionada à existência de um Plano Diretor Municipal. Assim sendo, uma das grandes 

conquistas dos movimentos populares participantes da Constituinte, a inclusão do Capítulo 

da Política Urbana com seus artigos 182 e 183, ficou com implementação parcialmente adia-

da.  

Por outro lado, a legitimação da participação da sociedade na elaboração e gestão 

das políticas públicas, que foi afirmada pela Constituição de 1988, passou a ser paulatina-

mente implementada e ampliada. Indicam Kato, Zioni e Bruna (Ibidem, p. 55) que, “como 

essência, a participação popular está definida no artigo 1º da Carta Constitucional brasileira: 

‘todo poder emana do povo’, e, em vários outros artigos se delineiam os principais aspectos 

da soberania popular e dos instrumentos30 básicos para o seu exercício”. 

Em acréscimo, as autoras (Ibidem) apontam que cresce a partir de então a formação 

de conselhos municipais, que “passam a ser obrigatórios”, “assumindo o perfil institucional 

de participação popular.” Para elas (Ibidem), é importante destacar, no entanto, e com base 

em pesquisa31 publicada na primeira metade dos anos 2000, que os conselhos correm o risco 

de se tornarem estruturas meramente formais, uma vez que foi levantado: 

[...] que parte significativa dos segmentos sociais, sobretudo os mais vulne-
ráveis, não é representada; que poucos municípios implantaram conselhos 
em áreas que independem do repasse de recursos da União; que a sua efeti-
vidade de influenciar decisões de gestão de políticas públicas é ainda bastan-
te limitada em vários aspectos, sobretudo em relação ao acesso a informa-
ções, aos processos de fiscalização, à tomada de decisão, à divulgação públi-
ca, à sua estrutura e aos procedimentos de funcionamento; e que, portanto, 
os conselhos estão pouco aparelhados. (p. 57) 

 Nos anos 2000, o poder municipal de regulação foi ampliado com a promulgação do 

Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), que marcou um novo quadro institucional 

da Política Urbana a partir de então. Esse aparato legal especificou instrumentos32 para a 

execução da Política Urbana de que trata a Constituição Federal, com objetivo de garantir o 

atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade mediante a diretriz maior da 

                                                 
30Na Constituição é definida a participação popular por meio do voto em plebiscito e referendo e apre-
sentação de projetos de lei por iniciativa popular (art. 14). Também é colocada a possibilidade de 
participação de associações representativas no planejamento municipal (art. 29). 
31 Pesquisa realizada pela parceria entre a PUC-SP, a PUC-BH, a Fase e o IPPUR/UFRJ – no âmbito do 
projeto ‘Metrópoles, desigualdades socioespaciais e governança pública’ –, entrevistou 1.540 conse-
lheiros de diferentes setores de política pública nas regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de 
Janeiro, de Belo Horizonte, do Recife e de Belém. 
32 Os instrumentos da Política Urbana brasileira são definidos no Capítulo II do Estatuto da Cidade. No 
interesse desta pesquisa, destacamos dentre eles: planos nacionais, regionais e estaduais de ordena-
ção do território; Plano Diretor Municipal; Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal; instituição de 
zonas especiais de interesse social; concessão de direito real de uso; transferência do direito de cons-
truir e regularização fundiária. 



CAPÍTULO 1    ■   PRODUÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO URBANO NAS APRMs DA RMSP:CONFLITOS E PERSPECTIVAS 

 43

garantia do direito à cidades sustentáveis,33 num momento que o Brasil já era considerado 

essencialmente urbano.  

Em suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade reafirmou a “gestão democrática por 

meio da participação popular e de associados representativas” de grupos na elaboração, 

execução e acompanhamento da Política Urbana, bem como a importância da “cooperação 

entre os governos, a iniciativa privada e os setores da sociedade no processo de urbaniza-

ção, em atendimento ao interesse social” (incisos II e III do art. 2º)34. Para Kato, Zioni e 

Bruna (Ibidem, p. 61-62), “a institucionalização de parcerias entre os setores público e pri-

vado propõe medidas de correção das distorções sociais do crescimento urbano, incorporan-

do a existência de conflitos e de disputas desiguais no interior da sociedade” e, além disso, 

utilizando-se dos instrumentos definidos no texto legal, pode “evitar a retenção especulativa 

dos imóveis e as distorções entre a capacidade e a real utilização de cada parcela da cida-

de”. 

A aplicação dos instrumentos da Política Urbana previstos no Estatuto da Cidade fica 

no próprio texto legal condicionada à elaboração do Plano Diretor Municipal, que também se 

torna obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, entre outras características35.  

A figura desse instrumento como “elemento básico da política de desenvolvimento e expan-

são urbana”, conforme define o art. 40 da referida Lei Federal, indica a legitimação da auto-

nomia do Município em legislar sobre o seu território. 

É importante salientar nesse sentido que, embora tenha autonomia, a legislação ur-

banística municipal submete-se também às legislações estadual e federal existentes sobre os 

mesmos temas – o que é particularmente notável no caso de seus aspectos relativos à pro-

teção ao meio ambiente – e, nesse sentido, deve sempre prevalecer o caráter legal mais 

restritivo36 ou, no caso da falta de amparo municipal para uma determinada questão, deve 

                                                 
33 O direito a cidades sustentáveis é definido no inciso I do art. 2º do Estatuto da Cidade como: “direi-
to à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, apara as presentes e futuras gerações”. 
34 A condução das políticas urbanas no país fortaleceu-se particularmente com a criação o Ministério 
das Cidades, em 2003, quando foi dado início à formulação da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano (PNDU), “o que têm possibilitado a construção de entendimentos sobre a questão urbana”, 
conforme entendem Kato, Zioni e Bruna (op. cit., p. 67). 
35 Conforme disposto no art. 41 do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor também é obrigatório para 
cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; onde se pretende aplicar o 
art. 182 da CF/88; integrantes de áreas de especial interesse turístico; e inseridas em área de influên-
cia de empreendimentos de impacto ambiental de âmbito regional ou nacional significativos. 
36 As competências são definidas pela Constituição Federal. Conforme disposto no inciso II do art. 30 
da CF, compete aos Municípios “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”, ou 
seja, em caso de competências concorrentes, este tem o poder de formular legislação que desdobre o 
conteúdo mais geral editado pelo Estado ou pela União, dentro do que lhe couber, ou ainda suprir a 
ausência de disposições legais sobre um determinado tema. Conforme salienta Passos (2007), “da 
omissão da competência concorrente deriva a competência suplementar”. 
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prevalecer a legislação das instâncias de governo superiores existentes sobre o tema, como 

será apresentado para o caso dos assentamentos precários em área de proteção e recupera-

ção dos mananciais. 

Por outro lado, outras ações associadas às políticas urbana e ambiental – como “pro-

teger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”; “preservar flo-

restas, a fauna e a flora”; “promover programas de construção de moradias e melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico” – são definidas no art. 23 da CF/88 como 

“competências comuns dos três entes federativos”. Essa situação, de “competência comum”, 

difere da competência concorrente, conforme esclarece Passos (2007), pois indica que pode 

ser simultaneamente exercida, ou seja, sem a prevalência entre os entes – como requer a 

competência concorrente. Além desse artigo, cabe mencionar também o artigo 255, que 

versa sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos 

e “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge-

rações” (art. 255, CF/88). 

No Município de São Paulo, no ano de 2003, entra em vigor o Plano Diretor Estratégi-

co37 (PDE) – Lei Municipal nº 13.430 de setembro de 2002 – por meio do qual foi estabeleci-

da a descentralização da gestão do planejamento urbano nas 31 Subprefeituras, que ficam 

responsáveis pela elaboração do zoneamento de uso e ocupação do solo de sua porção terri-

torial. Para acompanhar a aplicação do PDE, analisar casos não previstos e esclarecer dúvi-

das, entre outras competências, foi constituída a Câmara Técnica de Legislação Urbanística38 

(CTLU), com membros da sociedade civil e aberta à participação popular. 

Dois anos após a aprovação do PDE e em complementação ao mesmo, foi promulga-

da a Lei Municipal nº 13.885 de 2004, que trata do uso e ocupação do solo no Município de 

São Paulo, na qual constam em anexo os Planos Regionais Estratégicos (PRE), elaborados 

pelas 31 subprefeituras. Os PRE, seguindo as diretrizes colocadas pelo Plano Diretor, estabe-

lecem objetivos e diretrizes específicos para o desenvolvimento urbano e ambiental em seu 

território, caracterizando um importante avanço na descentralização do planejamento urbano 

e da gestão. 

                                                 
37 Conforme apontam Bernadini e Montandon (2010, p. 84), o Plano Diretor em vigor anteriormente 
(Lei M. nº 10.676/88) “havia sido aprovado pelo expediente autoritário do decurso de prazo – ou seja, 
não foi aprovado por votação dos vereadores na Câmara Municipal e nem tampouco passou por audi-
ências públicas para consulta popular”. A promulgação do Estatuto da Cidade condicionou os municí-
pios com mais de 20.000 habitantes a elaborarem ou revisarem os seus Planos Diretores.  
38 A CTLU substitui a Comissão Normativa de Legislação Urbanística (CNLU), criada em 1988. 
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Os Planos Regionais das Subprefeituras colaboraram para o exercício da descentrali-

zação da gestão das políticas urbanas. Tal opção adotada no Município de São Paulo foi posi-

tiva por ampliar o atendimento às especificidades que cada localização exige39, porém, pos-

sui também aspectos negativos, relacionados principalmente à falta de consensos na defini-

ção de conceitos a serem aplicados. Para Bernardini e Montandon (op. cit., p. 85-86), embo-

ra essa descentralização tenha sido de grande importância, faltou a realização do caminho 

inverso (de amarração), ou seja, parece não ter havido a coordenação centralizada do pro-

cesso de elaboração das diretrizes especificadas nos Planos Regionais Estratégicos (PREs), 

buscando sua padronização (por especificidades do território)  e o fortalecimento de suas 

disposições legais. Tal diagnóstico fundamenta-se na verificação de interpretações divergen-

tes de diretrizes legais, o que pode acarretar determinações urbanísticas conflituosas entre 

os PREs, especialmente entre as subprefeituras limítrofes. 

Essa necessidade de homogeneização dos conceitos para a determinação das áreas 

do território onde serão aplicadas as diferenciações de parâmetros urbanísticos mostra-se 

particularmente verdadeira, por exemplo, na demarcação das Zonas Especiais de Interesse 

Social. Esse instrumento urbanístico que ganhou força com a promulgação do Estatuto da 

Cidade, e que é adotado tanto pela legislação ambiental estadual quanto pela legislação mu-

nicipal vigentes, requer a delimitação de regiões específicas do território tendo como refe-

rências as mesmas características de ocupação urbana. Caso haja divergência entre o enten-

dimento do que poderia ou não constituir uma ZEIS, corre-se o risco de haver falhas na de-

marcação (o que de fato ocorre na prática). Importante ressaltar que a não demarcação de 

uma área que conceitualmente deveria ter sido demarcada acarreta consequências maiores, 

como a dificuldade40 (e, às vezes, até impossibilidade) de regularização de um assentamento 

precário em mananciais, por exemplo. 

Em acréscimo, tendo em vista que é mediante instrumentos urbanísticos como a 

ZEIS – identificadas em zoneamento – que se possibilita o cumprimento da função social 

da propriedade, e que, no território inserido em área de mananciais, é ainda mais im-

portante a consideração das intervenções conforme sua localização em sub-bacias e 

microbacias hidrográficas, a gestão do ordenamento do uso e ocupação do solo estará 

obrigatoriamente amarrada com a gestão dos recursos hídricos.  

Nota-se, dessa forma, que as ações nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Ma-

nanciais (APRMs) Billings e Guarapiranga estão inseridas numa rede intricada de relações 

                                                 
39 Conforme será tratado adiante no capítulo 3 desta dissertação. 
40 A aplicação das ZEIS à regularização de assentamentos precários em mananciais é especialmente 
tratada no capítulo 4. 
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entre esferas de governo, instâncias, órgãos públicos e secretarias, em parceria com a soci-

edade civil. A atuação nessas áreas da cidade está também vinculada à conexão dos diver-

sos atores, bem como às possibilidades atuais das políticas urbanas. 

Enfim, a integração destas políticas é um desafio que se coloca na atualidade para o 

equacionamento dos conflitos existentes nestas áreas, particularmente com relação ao direi-

to à moradia de uma parcela da população e à preservação dos mananciais para garantia de 

abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo. A existência de legislações, 

tanto municipais quanto estaduais, que possuam critérios claramente definidos e sejam arti-

culadas entre si é de fundamental importância para a consecução desse objetivo. 
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A legislação hoje vigente nas áreas de proteção e Recuperação dos mananciais sul é 

aqui considerada como decorrência de processos históricos de ocupação do território e da 

formulação de leis. O entendimento da aplicação das leis, estabelecidas no conjunto de polí-

ticas urbanas, coloca em evidência a necessidade de estabelecer a noção dos arranjos insti-

tucionais que as operam, e de contextualizá-los, tendo em vista estarem relacionados tam-

bém ao período em que foram formulados. 

Inicialmente, procura-se expor as contradições inerentes entre o texto legal da Lei de 

Proteção dos Mananciais da década de 1970 e a ocupação dos mananciais sul do Município 

de São Paulo. 

Para melhor elucidar as questões colocadas nesta pesquisa, são aqui apresentadas as 

perspectivas recentes de regularização dos assentamentos precários advindas da promulga-

ção da Legislação de Proteção e Recuperação dos Mananciais (LPRM) da década de 1990, 

destacando o contexto de sua formulação e as especificidades das legislações específicas das 

sub-bacias Guarapiranga e Billings. 

Destacando a atuação do Poder Público nos mananciais sul do município de São Pau-

lo, procura-se apresentar, no item 3 deste capítulo, o Programa Guarapiranga, salientando o 

seu pioneirismo em ações de urbanização de favelas, que, embora na época não tenham 

tido a possibilidade da regularização, será visto, tornaram-se exemplo para a construção da 

metodologia de intervenção aplicada atualmente pelo Município. Em seguida, no item 4, ex-

põe-se os objetivos e ações do Programa Mananciais, destacando sua importância para a 

regularização dos assentamentos precários dos mananciais sul.  
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2.1 A OCUPAÇÃO DOS MANANCIAIS SUL E OS IMPASSES DA LE-

GISLAÇÃO AMBIENTAL DOS ANOS 1970 

As áreas de proteção dos mananciais da RMSP “envolvem uma superfície de 4.346 

Km², representando 53% do território”, conforme aponta Marcondes (1999, p. 155). Os ma-

nanciais sul da RMSP correspondem a duas sub-bacias da Bacia do Alto Tietê, a Guarapiran-

ga e a Billings, que se estendem pelo território do Município de São Paulo e por municípios 

vizinhos, a saber: Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra, 

na Guarapiranga e Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra, na Billings. A figura 2.1 abaixo apresenta a inserção dessas sub-bacias na 

bacia hidrográfica do Tietê e a figura 2.2 a subdivisão político administrativa específica. 

 

 
Figura 2.1. Inserção das sub-bacias Guarapiranga e Billings na Bacia Hidrográfica do Tie-
tê. 
Fonte. Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 54).  
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Figura 2.2. Sub-bacias Guarapiranga e Billings: municípios e distritos 
Fonte: Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 72). 
 

No município de São Paulo, quatro das 31 subprefeituras possuem seus territórios to-

tal ou parcialmente inseridos nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) 

destas sub-bacias: M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Parelheiros e Cidade Ademar. Estas sub-

prefeituras apresentam condições predominantes de precariedade da ocupação urbana – 

dada de forma desordenada –, além de concentrarem as principais áreas prestadoras de 

serviços ambientais em estado de alto grau de conservação – como parte do Parque Estadu-

al da Serra do Mar (extremo sul de Parelheiros), ou remanescentes significativos de vegeta-

ção. 

Ao contrário do que se pode imaginar pelas imagens mais divulgadas pela imprensa, 

a região dos mananciais sul ainda apresenta o uso urbano não predominante (16,1%) e a 

maior parte de Mata Atlântica em estágios médio ou avançado de preservação (43,5%), se-
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guida pelos usos antrópicos1 (31,3%), sobre os quais vem crescendo a área urbana, e ainda 

uma pequena porção referente aos corpos-d’água (9,2%), conforme apresentam Santoro, 

Ferrara e Whately (2009, p. 28). 

Assim sendo, verifica-se a importância da legislação de proteção aos mananciais da 

década de 1970 na proteção e conservação do meio ambiente e dos recursos naturais, em-

bora tenha tido efeitos contraditórios – com a ocupação precária de muitas áreas que deve-

riam ter sido preservadas ou ocupadas de forma menos densa e ambientalmente compatível. 

A verificação das causas e das consequências das alterações mais relevantes do uso 

do solo em cada período, entretanto, depende do entendimento do processo histórico de 

produção desse território e do contexto que fundamentou a edição da legislação aplicável. 

2.1.1 O processo histórico de ocupação das APRMs Guarapiranga e 

Billings 

O processo de expansão da mancha urbana na área de mananciais revela, conforme 

aponta Marcondes (op. cit., p. 163), dois caminhos distintos: “um referente à ocupação 

clandestina do solo e outros, representado pela intensa atividade imobiliária, com o parcela-

mento do solo, cumprindo-se os procedimentos legais, para fins de lazer e, em menor grau, 

para a implantação de indústrias”. 

A questão é que a ocupação urbana clandestina e precária, ao avançar sobre os de-

mais tipos de ocupação rurais ou não antrópicos, resulta em altas taxas de desmatamento e 

degradação ambiental, comprometendo em qualidade e quantidade essas áreas importantes, 

e principalmente, agravando as condições de precariedade das famílias ali residentes. A figu-

ra a seguir apresenta a evolução da mancha urbana na RMSP entre 1905 e 1997, ano de 

promulgação da legislação de proteção aos mananciais vigente atualmente. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Conforme metodologia adotada pelo ISA no mapeamento do uso do solo por imagens de satélite, 
uso antrópico é todo uso e ocupação humana não urbana, como agricultura, campo antrópico (pe-
quenas áreas de pastagem ou plantio ou outros usos não definidos nessa escala de interpretação), 
lazer, mineração, silvicultura e indústria, por exemplo extrativista, conforme explicam Santoro, Ferrara 
e Whately (op. cit.). 
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Figura 2.3. Evolução da Mancha urbana na RMSP, 1905-1997. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2010, p. 56). 

Essa ocupação, que ainda hoje avança, não ocorreu desmotivada. Expõem Santoro, 

Ferrara e Whately (op. cit.) que a apropriação destas áreas aconteceu ainda no período co-

lonial, com os aldeamentos controlados por jesuítas. Um desses núcleos jesuíticos, o de Ibi-

rapuera, deu origem a Santo Amaro, que se firmou como vila em 1832, e cresceu em tama-

nho e importância com a economia cafeeira, sendo conectada a São Paulo via estrada de 

ferro ainda no período. 

A chegada da ferrovia no final do século XIX colabora com o processo de urbaniza-

ção, atraindo indústrias e intensificando o crescimento populacional na região. Em face do 

aumento da demanda por serviços de abastecimento de água e energia, o primeiro reserva-

tório de água da cidade de São Paulo é construído em 1877, pela Companhia Cantareira de 

Águas e Esgotos e a primeira hidroelétrica brasileira, a usina de Parnaíba, inicia sua opera-

ção em 1901, sobre o controle da Light2. 

                                                 
2 A empresa canadense Light – The São Paulo Railway, Light and Power Company Limited – foi estati-
zada em 1981, constituindo a Eletropaulo, posteriormente desestatizada e dividida em quatro empre-
sas independentes em 1998, conforme dados apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo 
(2010). 
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Nesse período, teve início o processo de degradação do meio ambiente e comprome-

timento da qualidade das águas:  

[...] intensificando o uso e ocupação do solo de forma desordenada e irregu-
lar; utilizando rios para diluir e afastar o esgoto; drenando e aterrando vár-
zeas para a construção de rodovias em fundos de vale; canalizando e retifi-
cando os rios para a geração de energia elétrica ou favorecendo a ocupação 
do solo por atividades não compatíveis com a preservação dos cursos d’água 
e dos mananciais, entre outras finalidades (Governo do Estado de São Paulo, 
op. cit., p. 48). 

No início do século XX, decorrente das novas demandas geradas pelo processo de in-

dustrialização da cidade, foi construído pela Light o lago artificial da Guarapiranga (de 1906 

a 1908), concebido, inicialmente, dentro de um sistema de ampliação do fornecimento de 

energia, e posteriormente, a partir de 1928, como principal fonte de abastecimento de água 

do Município de São Paulo, conforme apontam Mendes e Carvalho (2000).  

Também nos anos 1920, em vista da deficiência do sistema de fornecimento de e-

nergia frente ao incremento populacional de São Paulo, o engenheiro Asa White Kenney Bil-

lings apresentou a proposta de aproveitar o desnível da Serra do Mar para construção de 

uma usina hidroelétrica em Cubatão – a usina de Henry Borden. Como a RMSP é uma área 

de cabeceira dos rios, que correm para o interior – orientados pela barreira natural da Serra 

–, foi necessário reverter artificialmente o fluxo dos rios. Ainda na década de 1920, conforme 

aponta publicação do Governo do Estado de São Paulo (op. cit.), ocorreu o represamento 

dos rios Grande (também conhecido como Jurubatuba) e Das Pedras originando, no ano de 

1926, o Reservatório Rio das Pedras localizado em São Bernardo do Campo, e que um dali a 

ano passou a trabalhar em conjunto com a Represa Billings, inundada em 1927. As figuras 

2.4 e 2.5 abaixo ilustram o período. 

 
Figura 2.4. Barragem Rio das Pedras – 1932. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2010, p. 48). 
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Figura 2.5. Rio Pinheiros – 1930. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2010, p. 51). 

O início dos loteamentos de chácaras na região de Santo Amaro decorreu da implan-

tação de linhas3 de bonde pela Light em 1913, e ampliou-se após a criação das represas. 

Explica França (2010, p. 149) que na época da construção das represas não houve a compra 

de terrenos adjacentes pelo Poder Público para a proteção dos recursos hídricos, e “isto re-

sultou em forte interesse do mercado imobiliário, pela aquisição de terras para a exploração 

do potencial turístico e paisagístico da região”.  

Entre os anos 1920 e 1930, a região começou a receber investimentos em avenidas, 

estradas e grandes projetos, como a construção do Aeroporto de Congonhas (iniciada em 

1935). A construção da avenida Santo Amaro foi iniciada em 1927, e concluída em 1933, 

ligando a Avenida Brigadeiro Luis Antônio à região da Chácara Flora. Destaca-se também, 

conforme aponta França (op. cit.), a implantação da Avenida Atlântica (atual Avenida Robert 

Kennedy), “que cumpria uma função de avenida beira mar, na qual se localizavam clubes 

náuticos, restaurantes e outras amenidades ligadas ao lazer da população paulistana”. 

A implantação de avenidas e estradas na região foi um fator importante para o es-

praiamento da urbanização, uma vez que propiciou a ocupação ao longo de todo o seu per-

curso, e não apenas no entorno de pontos específicos (como as estações em relação à ma-

lha ferroviária), conforme explica Villaça (2001). A melhora da qualidade de acesso ao local 

também proporcionou, conforme apontam Mendes e Carvalho (2000) a implantação, em 

parte, de um projeto visionário – a Cidade Satélite Balneária de Interlagos –, cujo projeto 

incluía bairro-jardim, hotel, igreja e o autódromo de interlagos.  

                                                 
3 A primeira linha foi implantada em julho de 1913 e fazia o percurso entre o centro de São Paulo 
(Praça da Sé) e o centro do distrito de São Amaro. 
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Do empreendimento promovido pelo engenheiro Louis Romero Sanson4, destaca 

França (op. cit., p. 155) que “o bairro-jardim se concretizou, embora não na totalidade do 

seu projeto e, até hoje, mesmo envolvido pela malha urbana desorganizada da região, man-

tém seu desenho original”.  

A ocupação popular cresce drasticamente na região a partir da década de 1940, con-

forme registram Mendes e Carvalho (op. cit.), sendo especialmente associada às indústrias e 

empresas prestadoras de serviços que lá se instalaram, e em parte aos efeitos do aumento 

do preço da moradia nas áreas mais centrais e da redução de ofertas de aluguel, relaciona-

das à Lei do Inquilinato5 de 1942.  

Na década de 1940, juntamente com o avanço da área urbanizada, algumas decisões 

alteraram as condições urbanas da região, destacando-se a construção das Usinas Elevató-

rias de Pedreira e Traição, iniciando a operação de reversão6 do rio Pinheiros – levando a 

poluição do rio Tietê e afluentes ao reservatório Billings e acarretando desvalorização de seu 

entorno. As figuras 2.6 e 2.7 abaixo apresentam as usinas elevatórias. 

 

Figuras 2.6 e 2.7. Usinas elevatórias de Traição (esquerda) e Pedreira (direita). 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2010, p. 51) 

Na década de 1970, constatada a utilização de quase toda capacidade hídrica da ba-

cia do Alto Tietê e a dimensão do problema da ocupação habitacional precária, e conside-

rando também, conforme salienta Martins (2006), o estado crítico de poluição da represa 

Billings – motivando operação de tratamento realizada pela Companhia Ambiental do Esta-

do de São Paulo (CETESB) – foi promulgada a Legislação7 de Proteção aos Mananciais da 

                                                 
4 Diretor da Sociedade Anônima de Autoestradas, empresa formada a partir da dissolução da Derrom-
Sanson S/A, responsável pela implantação inicial das avenidas na região, conforme apontam França 
(2010) e Mendes e Carvalho (2000). 
5 Os efeitos dessa legislação no território do Município de São Paulo serão tratados no item 1 do capí-
tulo 3. 
6 A reversão foi realizada com a intenção de aumentar a capacidade de geração de energia na Usina 
hidroelétrica de Henry Borden, mediante o aumento do volume de água. 
7 A LPM será tratada no item 1.2 deste capítulo. 
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RMSP (LPM) – Leis Estaduais nºs 898/75 e 1.172/76, regulamentadas pelo Decreto Estadual 

nº 9.714/77 .  

A existência de leis ambientais direcionadas à proteção dos mananciais constitui-se 

em importante instrumento de gestão e controle da produção do espaço urbano nessas á-

reas ambientalmente frágeis. A partir da instituição dessas leis, busca-se orientar o uso e a 

ocupação do solo por um viés ambiental: visando preservar a qualidade e a quantidade dos 

recursos hídricos, prioritariamente para o abastecimento público. 

A partir de então, apontam Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 45), foi definida a “área 

de proteção aos mananciais” da RMSP, abrangendo 27 municípios e, conforme destacam as 

autoras (Ibidem), “todos os reservatórios e rios que integram o sistema metropolitano de 

abastecimento de água, sendo eles: a leste – Ponte Nova, Taiaçupeba, Paraitinga, 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”.   

Essa legislação foi criticada por estudiosos do assunto, como Ancona (2002), no sen-

tido de não olhar para as especificidades de cada local, considerando-os essencialmente sob 

o aspecto da qualidade das águas para abastecimento da população, o que, por outro lado, 

pela elaboração de estudos técnicos sobre a capacidade de absorção da poluição pelos cor-

pos-d’água, pode ser entendido como um avanço, conforme também apontam Alvim, Bruna 

e Kato (op. cit.).   

No início dos anos 1980, embora já na vigência da LPM, a poluição desses mananciais 

continuava sem solução. Conforme apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo (op. 

cit., p. 52), data dessa época a criação do Conselho Estadual do Meio Ambiente –CONSEMA 

–, em cuja primeira reunião foi discutido o problema da poluição do Reservatório Billings. No 

ano de 1984, o Governo Estadual decide retornar parte das águas dos rios Pinheiros e Tietê 

ao curso natural e inicia o monitoramento da qualidade das águas da Billings. Em 1989, com 

a promulgação da Constituição Paulista, a reversão das águas dos rios Pinheiros e Tietê fica 

vetada, sendo autorizada apenas em casos de ameaças de enchentes. 

Conforme aponta Silva (1997), entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990, 

os melhoramentos viários promovidos pelo Governo Municipal de São Paulo levaram à remo-

ção de muitas famílias de baixa-renda das favelas em que residiam. Boa parte dessa popula-

ção acabou se fixando em locais mais distantes daqueles que deixaram e, em muitos casos, 

nas áreas de proteção aos mananciais. 

As taxas geométricas de crescimento anual (tgca) da RMSP verificadas entre as déca-

das de 1970 e 2000 elucidam melhor a contribuição dos deslocamentos populacionais por 

período. Alvim, Bruna e Kato (op. cit.) ressaltam que as maiores taxas geométricas de cres-
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cimento anuais da população metropolitana foram registradas no período entre 1970 e 1980 

(cerca de 4,46% na RMSP), havendo uma redução nas décadas de 1980 e 1990 (1,68% e 

1,64% a.a., em 1980/ 1991 e 1991/ 2000, respectivamente). Nas últimas décadas, destacam 

as autoras (Ibidem, p. 62), “os fluxos internos ocorridos em seu território cada vez mais indi-

caram o esvaziamento do centro e reforçaram a ocupação da periferia, particularmente nas 

áreas de proteção dos mananciais”, resultando em taxas “superiores à média registrada na 

metrópole, sendo algumas relativamente altas (acima de 3% ao ano)” nos mananciais sul.  

A figura 2.8, a seguir, ilustra a taxa anual de crescimento das últimas duas décadas, 

podendo-se verificar a manutenção desaceleração da tgca nas APRMs Guarapiranga e Bil-

lings (ao menos no Município de São Paulo). 

 

Figura 2.8. RMSP – Taxas Geométricas de Crescimento Anual da população (1991-2000 / 
2000-2007) 
Fonte: Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 75) 

Atualmente, só no Município de São Paulo, cerca de 654.057 mil pessoas residem em 

assentamentos precários localizados nas áreas de proteção aos mananciais conforme dados 

da PMSP8 apresentados por Herling (2008). A figura 2.9, a seguir, apresenta a evolução da 

população total por localização na RMSP, evidenciando o crescimento populacional nos ma-

nanciais sul. Em seguida, na figura 2.10, são apresentados os dados da população total por 

setor censitário nas duas sub-bacias, de acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE. 

Observa-se a predominância dos setores com população de 500 habitantes ou mais, entre-

                                                 
8 Esses dados foram atualizados pela Fundação Seade a pedido da PMSP, tendo como base o ano de 
2007. Não foram encontrados dados da população específica dos assentamentos precários dos ma-
nanciais antes do ano de 2007. 
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tanto, conforme apresentado na sequência na figura 2.11, a densidade habitacional da maior 

parte da área dessas sub-bacias é baixa.  

 

Figura 2.9. RMSP. População total 1991, 2000 e 2007. 
Fonte: Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 74). 
 
 

 

Figura 2.10. Sub-bacias Guarapiranga e Billings. População total por setor censitário, 
2000. 
Fonte: Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 83). 
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Figura 2.11. Sub-bacias Guarapiranga e Billings. Densidade demográfica por setor censi-
tário, 2000. 
Fonte.: Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 84). 

As figuras acima evidenciam o crescimento populacional ocorrido nas últimas três dé-

cadas na região dos mananciais sul, bem como o decréscimo ocorrido nas áreas mais cen-

trais da RMSP. Bógus e Pasternak (2009) também ressaltam que o crescimento populacional 

na RMSP desde a década de 1980 tem diminuído. Nas periferias, com destaque para a região 

dos mananciais, o crescimento populacional também vem mostrando redução, especialmente 

em relação às décadas de 1960 e 1970. Esse comportamento reflete a redução da contribui-

ção por migração, que foi significativa durante a década de 1970, de forma contraditória ao 

pretendido na Legislação de Proteção aos Mananciais.  

No entendimento de Grostein (2001, p. 15) o processo de expansão da cidade infor-

mal na referida década relaciona-se também à homogeneização praticada no zoneamento 

urbano, que ofereceu nesse período, não somente na área de proteção aos mananciais, “re-

gras similares para situações desiguais”, demarcando grandes manchas (zonas extensas) 

sobre o território e funcionando, no entendimento desta pesquisa e em conjunto com a LPM, 

“como limitadores da oferta de moradias ou loteamentos no mercado regular”. Essa situa-

ção, para a autora (Ibidem), acabou contribuindo “decisivamente para a escalada da ilegali-

dade urbana”, cuja “reprodução e a permanência [...] apontam para a incapacidade recor-
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rente do Estado em controlar e fiscalizar o uso e a ocupação do solo e atuar como controla-

dor, financiador ou provedor de moradia para as populações com menos recursos”. 

2.1.2 O papel contraditório da LPM e a situação da irregularida-

de na ocupação de interesse social 

Na década de 1970, a Região Metropolitana de São Paulo9 já apresentava um quadro 

dramático de degradação ambiental, agravado pelo ritmo acelerado do crescimento urbano 

do período do chamado “milagre econômico”, conforme aponta Marcondes (1999), desta-

cando que esse crescimento se deu em duas vertentes: a verticalização das áreas centrais e 

a periferização. Essa autora (Ibidem, p. 119) salienta que “a estruturação do espaço metro-

politano refletia [já] em 1965 as práticas recorrentes da ocupação irregular ou clandestina 

do solo10. Os processos de autoconstrução em loteamentos periféricos assumiram um papel 

preponderante na produção do espaço”.  

O destaque para conflito entre a urbanização e as questões ambientais surgiu na 

mesma década, com maior força por meio da Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, 

na qual surge a discussão sobre sustentabilidade e desenvolvimento. Conforme destaca 

França (2010): 

[...] as ações imediatas para evitar a disseminação de uma imagem negativa 
do país concentravam-se em investimentos elevados para a ampliação dos 
serviços de abastecimento de água e geração de energia elétrica, imprescin-
díveis para o crescimento industrial e, para a melhoria das condições de vida 
da população. Ao mesmo tempo, a não implantação de redes de coleta e tra-
tamento de esgoto resultou na deterioração dos recursos hídricos das cida-
des, que, no caso de São Paulo, teve efeitos desastrosos com os quais até 
hoje a cidade convive (p. 164). 

 
Com a intenção de propiciar a elaboração de políticas públicas comuns entre os Muni-

cípios situados em áreas de interesse regional, como os mananciais de água, e de equacio-

nar problemas que atingem as concentrações urbanas vizinhas (como abastecimento de á-

gua, afastamento e tratamento de esgoto e coleta de lixo, por exemplo), a Região Metropoli-

tana do Município de São Paulo foi instituída legalmente em 1973 – pela Lei-Complementar 

Federal nº 14. 

                                                 
9 A Região Metropolitana de São Paulo foi constituída em 1974 (Lei Complementar Federal nº 14 de 
1973 e Estadual nº 94 de 1974) 
10 A partir da promulgação da Lei Municipal nº 2.611 /1923, que estabeleceu os parâmetros mínimos 
de implantação e dimensionamento dos loteamentos, tornou-se possível quantificar a ilegalidade da 
ocupação do solo, conforme explica Marcondes (Ibidem). 
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Já no ano de 1969, entretanto, o crescimento urbano intenso nos 39 municípios que 

compõem a RMSP conduziu à elaboração do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Inte-

grado (PMDI), visando planejar o território e “procurar adequar o atendimento das deman-

das por serviços públicos de habitação, emprego, saneamento ambiental e transportes á 

adoção de parâmetros urbanísticos”, conforme destaca publicação do Governo do Estado de 

São Paulo (2010, p. 30). 

Em decorrência do PMDI, foram elaboradas leis de uso e ocupação do solo pelos mu-

nicípios11, estabelecendo parâmetros urbanísticos por porções do território. Em acréscimo, 

face da situação de poluição dos mananciais de recursos hídricos, que abarcam pouco mais 

da metadedo território12 da RMSP, a EMPLASA13 preparou um conjunto de instrumentos jurí-

dicos que se transformaram na Lei Estadual nº 898/75, alterada pela Lei Estadual nº 

1.172/76. 

Conforme explica França (op. cit., p. 165), a lei de 1975 foi pautada, principalmente, 

em “disciplinar o uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos-d’água e demais recur-

sos hídricos de interesse da RMSP”. Por meio da Lei de 1976 foram delimitadas as áreas de 

proteção dos mananciais e cursos-d’água, correspondendo a pouco mais da metade do terri-

tório metropolitano, incluindo quase 100% da área de alguns municípios14.   

Trata-se de uma legislação que, preocupada essencialmente com a questão da pre-

servação do manancial de água, centralizou-se principalmente na questão da densidade po-

pulacional. A maior parte da porção de terrenos protegida pela lei, cerca de 80%, conforme 

aponta França (op. cit., p. 165), teve o limite de densidade populacional restringido a 12 

hab/ha, o que, na prática, configurou limites de uso e ocupação do solo muito rígidos, “que 

impediam a implantação de novas atividades econômicas e, até mesmo, a implantação de 

empreendimentos habitacionais que atendessem à demanda reprimida existente nos municí-

pios”.  

Em outras palavras, a legislação ora vetava completamente a ocupação, ora restrin-

gia os usos e as condições de densidade populacional – como a instituição de lote mínimo de 

                                                 
11 A primeira lei de uso e ocupação do solo do município de São Paulo é a Lei 7.805 de 1972. As ca-
racterísticas das legislações do município de São Paulo serão tratadas no capítulo 3.  
12 Dos 39 municípios da RMSP, 25 estão parcial ou totalmente inseridos em áreas de mananciais. 
13 A Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. – EMPLASA é criada em 1974 
para coordenar o sistema de planejamento metropolitano. 
14 Os Municípios de Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra possuem, respectivamente, 99,59% e 95,97% 
de seus territórios inseridos na sub-bacia Guarapiranga, e o Município de Rio Grande da Serra tem 
99,37% de sua área na sub-bacia Billings. O Município de São Paulo, em comparação, possui apenas 
15,44% de sua área nas sub-bacias Guarapiranga e Billings, conforme dados apresentados por Alvim, 
Bruna e Kato (2010, p. 68).  
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500m² para uso habitacional. Conforme destacam Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 48), “as 

imposições restritivas, presentes na legislação, em relação ao uso e ocupação do solo, des-

vinculadas de políticas habitacionais e de infraestrutura, não tornaram nem eficaz, nem efici-

ente, essa política ambiental, desconsiderando, inclusive, a irregularidade já existente nas 

áreas protegidas”. 

À vista das restrições de caráter legal, em alguns pontos de território o que se obser-

vou foi a desvalorização dos terrenos e a busca de alternativas às margens deste arcabouço, 

uma vez “[…] não estivesse desenvolvida suficientemente uma consciência ambiental coleti-

va [...]”, conforme aponta Kubrusly (2000) ressaltando ainda que: 

[...] os proprietários das grandes glebas circundantes aos mananciais, vendo-
se impedidos de potencializar ao máximo índices construtivos, parecem prefe-
rir a opção mais econômica naquele momento, entregando suas propriedades 
aos loteadores clandestinos e, iniciando um comércio ilegal de terras parcela-
das, em lotes mínimos, dentro das áreas protegidas, tendo como público alvo 
comprador a população de baixa renda (Ibidem, p. 237). 

Conforme explica França (op. cit.), a área protegida foi dividida em áreas não edificá-

veis ou de primeira categoria; e áreas edificáveis ou de segunda categoria. As áreas não 

edificáveis incluíam: 1. Faixas de 50 metros às margens dos reservatórios e dos rios conside-

rados principais; 2. Faixas de 20 metros às margens dos cursos d’água afluentes dos rios 

principais; 3. Demais faixas ‘non aedificandi’ estabelecidas no Código Florestal; 4. Áreas com 

declividades superiores a 60% e/ou áreas cobertas por vegetação primária. 

Já as áreas edificáveis, ou de segunda categoria, foram subdivididas em três, con-

forme França (Ibidem):  “a: ocupadas com densidades acima de 30 habitantes/hectare, até 

o limite de 50 habitantes/hectare; b: contíguas às primeiras (a); c: todas as outras restan-

tes”. 

Ressalta esta autora (Ibidem) que, nas áreas b e c, “a densidade deveria ser discuti-

da caso a caso, com limite admissível de 34 hab/ha, resultando em lotes mínimos de 1.500 e 

6.000 m²”. Conforme aponta Alvim (2003, p. 301), também mencionada por França (op. 

cit.), apesar dos resultados, deve ser destacado que essa legislação foi inovadora, tendo em 

vista que resultou “de estudos técnicos de geração de cargas poluidoras pelas diversas ativi-

dades humanas e rurais e a capacidade de assimilação dessas cargas pelos corpos d’água” a 

partir dos quais “foram deduzidos os limites máximos de aproveitamento do solo”. 

Salienta Marcondes (op. cit., p. 125) que “o parcelamento do solo nas áreas rurais foi 

intenso nesse período, viabilizando, parcialmente, o modelo de proteção ambiental nos ma-

nanciais, ao tornar disponíveis grandes lotes para chácaras de recreio”. Aponta França (op. 

cit., p.167), entretanto, que a implantação de atividades compatíveis com a proteção ambi-
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ental exigiria “uma série de recursos em conhecimento científico sobre sustentabilidade (que 

na época ainda pouco se ouvia falar), assim como recursos humanos e tecnológicos para o 

desenvolvimento do turismo sustentável ou mesmo da habitabilidade com padrões adequa-

dos à região”.  

Entretanto, os resultados esperados de proteção ambiental não foram exatamente os 

encontrados – ainda que grande parte do território tenha permanecido sem ocupação huma-

na15. As características do crescimento urbano nessas regiões continuaram incluindo os lote-

amentos irregulares e clandestinos. Dessa forma, conforme salienta França (op. cit.), apesar 

de ter impedido os processos de adensamento na região, a legislação acabou propiciando, 

por outro lado, “uma queda no valor imobiliário de mercado dos terrenos, que favoreceu, 

inadvertidamente, o crescimento da ocupação urbana descontrolada”, gerando debates so-

bre a validade das disposições da mesma.  

 

                                                 
15 Da área total dos mananciais sul, cerca de 43,5% corresponde à Mata Atlântica; seguida pelos usos 
antrópicos (ocupação humana não urbana) com 31,3% e usos urbanos, com 16,1% conforme pesqui-
sa do Instituto Sócio Ambiental (ISA) para o ano de 2007 ( SANTORO, FERRARA e WHATELY, 2009). 
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2.2 PERSPECTIVAS RECENTES DE RECUPERAÇÃO DOS MANANCI-

AIS A PARTIR DA NOVA LEGISLAÇÃO DA DÉCADA DE 1990 

A falta de articulação e integração entre as políticas públicas incidentes sobre as 

áreas de proteção aos mananciais – ou seja, de caráter municipal e estadual, somada às 

infrações à LPM, observadas em algumas porções do território da RMSP – acabaram 

conduzindo à revisão da legislação ambiental incidente nessas áreas. 

O resultado do processo de revisão foi a promulgação da nova Lei de Proteção e Re-

cuperação dos Mananciais (LPRM) – Lei Estadual nº 9.866/97 –, que descentralizou a gestão 

dessas áreas, amparada pela Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 

7.663/91).   

Pode-se afirmar que o Governo Estadual apresentou um posicionamento inovador em 

relação à proteção dos mananciais ao aprovar uma nova legislação incluindo o conceito de 

recuperação ambiental, à luz da então recente Política de Gestão dos Recursos Hídricos – Lei 

Estadual nº 7.633/91 –, que incorporou como unidade de gestão e planejamento a bacia 

hidrográfica. A partir da nova Legislação de Proteção e Recuperação dos Mananciais paulis-

tas, “novos instrumentos de planejamento e gestão começaram a ser elaborados para equa-

cionar problemas relativos não somente à degradação dos mananciais, mas também à me-

lhoria da qualidade de vida de seus habitantes”, conforme apontam Alvim, Bruna e Kato 

(2010, p. 45).  

O Governo Estadual (2010) enfatiza que as grandes novidades desta legislação são: a 

abrangência de todo o território estadual (não especialmente da RMSP, como ocorria na 

LPM); a definição da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão (alinhando-

se à Política Estadual de Recursos Hídricos16) e a obrigatoriedade da elaboração de leis 

específicas para cada área de proteção e recuperação dos mananciais (APRM) – 

considerando as especificidades da ocupação existente em busca de instrumentos para não 

somente proteger, como recuperar essas áreas ambientalmente frágeis. Em acréscimo, cabe 

ressaltar que esta nova lei fortaleceu o papel dos Comitês de Bacia, bem como dos 

subcomitês das sub-bacias, na formulação e implementação de novos instrumentos de 

planejamento e gestão, relativos tanto à conservação dos mananciais, quanto à melhoria da 

qualidade de vida das famílias lá residentes, conforme salientado por Alvim, Bruna e Kato 

(op. cit.). 

                                                 
16 Conforme previsto na Lei Estadual nº 7.633/91, que estabelece a Política Estadual de Recursos 
Hídricos e tem como princípio a gestão descentralizada, participativa e integrada. 
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A LPRM dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das sub-

bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo. Possui 

como objetivos, entre outros: promover gestão participativa, descentralizar o planejamento e 

a gestão das bacias e integrar os programas e políticas habitacionais à preservação do meio 

ambiente, salientando-se que: “as águas dos mananciais protegidos por esta lei, são prioritá-

rias para o abastecimento público em detrimento de qualquer outro interesse” (Lei 9.866/97, 

§ único do art. 2º). 

Em relação aos novos instrumentos de planejamento, destaca-se, para a regulariza-

ção dos assentamentos precários localizados em mananciais, a possibilidade de demarcação 

das áreas ocupadas como áreas de recuperação ambiental. Entretanto, a definição dos ins-

trumentos e parâmetros urbanísticos adequados às especificidades de cada território ficou 

condicionada à elaboração de legislações específicas para cada uma das sub-bacias abrangi-

das nas disposições da LPRM. No caso dos mananciais sul, a elaboração das leis específicas 

das APRMs das sub-bacias Guarapiranga e Billings ficou sob responsabilidade dos Subcomi-

tês Cotia-Guarapiranga e Billings-Tamanduateí, respectivamente, constituídos no ano de 

1997 e vinculados ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT). 

A intenção da obrigatoriedade de elaboração de leis específicas fundamentou-se na 

necessidade de adequação dos instrumentos de planejamento e gestão propostos com as 

particularidades de cada porção do território abrangido, de forma a definir parâmetros urba-

nísticos que propiciem tanto a conservação quanto a recuperação da APRM, e estejam vincu-

lados a formas de compensação, fiscalização e monitoramento da qualidade das águas. 

De forma a orientar essas definições, em cada APRM o órgão técnico do Sistema In-

tegrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos em São Paulo (SIGRH) – os Comitês de 

Bacias, com representes dos Governos Estadual e Municipal, bem como da sociedade civil – 

ficou responsável pela aprovação do plano de gestão e acompanhamento da aplicação da lei 

– o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA). No âmbito de cada APRM, de-

signou-se a responsabilidade da elaboração do PDPA à Agência de Bacia – órgão técnico de 

gestão, também autorizado a propor a compatibilização da legislação ambiental e urbanística 

estadual e municipal, entre outras atividades de sua competência.  

Definiu-se nesse aparato legal que o PDPA deve contemplar a indicação de áreas de 

restrição à ocupação17, de ocupação dirigida18 e de recuperação ambiental19, na intenção de 

                                                 
17 Áreas de preservação permanente e aquelas de interesse para a proteção dos mananciais e para a 
preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais (art. 13 da Lei 9866/97). 
18 Áreas “de interesse para a consolidação ou implantação de usos rurais e urbanos, desde que aten-
didos os requisitos que garantam a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de 
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estabelecer diretrizes de orientação de programas e políticas setoriais no âmbito da APRM, 

além de já apresentar propostas, a exemplo das de reenquadramento das áreas de recupe-

ração ambiental, e contemplar programas como, por exemplo, de monitoramento de quali-

dade ambiental.  

Nesse aspecto, tendo em vista prever áreas mais específicas e compatíveis com a o-

cupação humana já existente ou com a preservação ambiental, a LPRM, conforme apontam 

Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 49) “é considerada, por muitos especialistas, um instrumen-

to contemporâneo de planejamento ambiental, pois não assume uma verdade única para 

todas as áreas, negando o zoneamento rígido [...] em busca de um desenvolvimento mais 

sustentável. 

De um modo geral, nas APRMs três grandes categorias de áreas são previstas: de 

Restrição à Ocupação, de Ocupação Dirigida e de Recuperação Ambiental. As figuras abaixo 

apresentam a caracterização das áreas indicadas por esse zoneamento ambiental. 

 
Figura 2.12. Caracterização exemplificativa de uma Área de Restrição à Ocupação. APP 
nos 50 m das margens dos reservatórios. Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Itutin-
ga-Pilões. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2010, p. 69). 

 
Figura 2.13. Caracterização exemplificativa de uma Área de Ocupação Dirigida. Ocupação 
urbana irreversível. Braço do Cocaia / Billings. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (Ibidem, p. 70). 

                                                                                                                                                         
água em quantidade e qualidade para o abastecimento das populações atuais e futuras” (art. 14 da 
Lei 9.866/97). 
19 Áreas “cujos usos e ocupações estejam comprometendo a fluidez, potabilidade, quantidade e quali-
dade posterior reenquadramento nas categorias anteriores. (art. 15 da Lei 9.866/97) 
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Figura 2.14. Caracterização exemplificativa de uma Área de Ocupação Dirigida. Processo 
de adensamento a ser controlado. Condomínio Vargem Grande na APA Capivari-Monos. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (Ibidem, p. 70). 
 

 
Figuras 2.15 e 2.16. Caracterização exemplificativa de uma Área de Recuperação Ambien-
tal – tipo 1.  Assentamentos urbanos precários. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (Ibidem, p. 71). 
 

 
Figuras 2.17 e 2.18. Caracterização exemplificativa de uma Área de Recuperação Ambien-
tal – tipo 2.  Área de mineração / pesque-pague mal planejado. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (Ibidem, p. 71). 

Com todas as especificações a serem elaboradas e aprovadas pelos Comitês de Baci-

as, a Lei Estadual nº 9.866/97 não revogou de imediato as leis da década de 1970, mas 

condicionou-a à promulgação das leis específicas de cada sub-bacia, o que para os mananci-

ais sul aconteceu quase uma década depois da aprovação da LPRM, com a promulgação da 

Lei Estadual nº 12.233/06, regulamentada em 2007 (Guarapiranga), e alguns anos depois, 

com a aprovação da Lei Estadual nº 13.579/09, regulamentada em 2010 (Billings). 
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No sentido da elaboração das legislações especificas, explicitam Alvim, Bruna e Kato 

(op. cit.) que os subcomitês de bacia Cotia-Guarapiranga e Billings-Tamanduateí alavanca-

ram progressos nessa nova perspectiva, sendo responsáveis pela elaboração, num processo 

de mais de 10 anos, da lei específica da Área de Proteção e Recuperação da sub-bacia Hi-

drográfica da Guarapiranga – Lei Estadual nº12.233/06 ou Lei da APRM –Guarapiranga –,e  

da legislação especifica para a APRM–Billings – Lei Estadual nº13.579/09 –, já incorporando 

e revisando o modelo inicial dado pela lei da Guarapiranga. 

Embora não tenha sido aplicável durante pelo menos uma década nos mananciais 

sul, e continue dependendo de regulamentação em outras APRMs, onde ainda permanecem 

em vigor  a LPM , é importante destacar, conforme afirmam Alvim, Bruna e Kato (Ibidem, p. 

45), que, já no momento de sua  instituição, a nova lei de mananciais “foi considerada uma 

importante conquista para reversão da situação crítica em que já se encontrava, naquela 

ocasião, a área de proteção dos mananciais”, além de orientar novos arranjos institucionais 

de gestão em busca uma forma eficaz de proteção e recuperação dos mananciais. 

No âmbito desta pesquisa, os pontos de maior interesse desta legislação são referen-

tes à viabilização da urbanização e regularização dos assentamentos precários, guardada a 

conservação do meio ambiente.  

2.2.1 Regularização em áreas de mananciais a partir das legisla-

ções específicas  

 Como visto, a formulação da legislação específica de cada APRM da Bacia do Alto 

Tietê, a partir da promulgação da Lei Estadual nº 9.866/97 – e à luz do dos marcos constitu-

cionais de 1988 –, associa-se à necessidade de efetiva incorporação, nas políticas estaduais 

e municipais, dos princípios de proteção, conservação e recuperação dos mananciais, bem 

como ao necessário detalhamento dos parâmetros urbanísticos e dos instrumentos de plane-

jamento e da gestão.  

A LPRM estabeleceu as diretrizes para a elaboração das leis específicas. O Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Alto Tiete – CBH-AT foi reiterado como órgão colegiado de caráter 

consultivo e deliberativo, podendo delegar suas competências aos respectivos subcomitês de 

bacia, no âmbito de cada APRM.  Também reiterou-se a Agência de Bacia Hidrográfica do 

Alto Tietê como o órgão técnico. As competências de licenciamento, fiscalização e monitora-

mento ambiental foram melhor especificadas nas leis de cada APRM, conforme norteado pela 
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LPRM, abrangendo tanto os órgão públicos municipais (SEHAB e SVMA) quanto os Estaduais 

(SMA e CETESB).   

A primeira lei específica elaborada foi a da APRM-Guarapiranga, no ano de 2006. A 

experiência da aplicação da mesma fundamentou a elaboração da Lei da APRM-Billings, a-

provada alguns anos depois, em 2010. A participação da sociedade civil no processo de ela-

boração das leis específicas foi fundamental para a incorporação nos textos legais de meca-

nismos direcionados à tentativa de solucionar as dificuldades apresentadas pelos moradores 

(em termos de acesso aos serviços públicos, especialmente), conforme apresenta publicação 

do Governo do Estado (2010). 

As leis específicas, além de detalhar o zoneamento ambiental, com suas respectivas 

diretrizes e parâmetros, pautaram-se pela definição de instrumentos urbanísticos, de plane-

jamento e de gestão comuns, quais sejam: 

 

1. Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) do Reservatório Billings: in-

dicando o Cenário Referencial – configuração futura – do crescimento populacional, 

do uso e ocupação do solo e do sistema de saneamento ambiental da Bacia, para es-

tabelecimento das Cargas-Metas20 Referenciais por Compartimento e Município; 

2. Programas de Recuperação de Interesse Social (PRIS);  

3. Sistema Gerencial de Informações (SGI): banco de dados georreferenciados em for-

mato digital, contendo as informações necessárias à gestão da sub-bacia; 

4. Modelo de Correlação entre o Uso do Solo e a Qualidade da Água (MQUAL): repre-

sentação matemática a ser adotada como medida de fluxo das cargas poluidoras, re-

lacionando, obrigatoriamente, a qualidade da água dos corpos afluentes naturais ao 

Reservatório com a intensidade do uso, ocupação e manejo do solo no interior da Ba-

cia Hidrográfica. 

 

Verifica-se que, por meio da definição desses instrumentos, buscou-se definir tanto 

os “parâmetros para preservar, conservar ou recuperar os mananciais”, por meio de “índices 

urbanísticos básicos determinados a partir da medição das cargas poluidoras definidas para 

cada sub-bacia”, quanto “as condições de regime e produção hídrica do manancial – formali-

zados no conceito Meta de Qualidade da Água do Reservatório” (MQUAL), conforme aponta 

Alvim (2010, p. 345).  Destaca a autora (Ibidem, loc. cit.) que “a ideia central é orientar e 

controlar o uso e ocupação do solo com base na definição da carga de poluição real que os 

                                                 
20 Carga-meta é a definição da carga de poluição real que o reservatório pode suportar. 
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reservatórios podem suportar”, sendo que  as metas de qualidade definidas deverão ser a-

tingidas até 2015.  

Com relação à utilização do MQUAL, Alvim, Bruna e Kato (op. cit.) ressaltam que exis-

tem críticas quanto à aplicação desse modelo, especialmente partindo dos técnicos do ISA21, 

que apontam como problema principal “a ausência de informações suficientes que permitam 

a todo e qualquer técnico acompanhar esses procedimentos no âmbito das prefeituras ou 

das agências regionais”. 

Embora se possa dizer, conforme apontam Alvim, Bruna e Kato (Ibidem, p. 125) que 

os objetivos de ambas as leis “são praticamente os mesmos”, “algumas diferenças são notá-

veis, principalmente em relação aos parâmetros urbanísticos mais flexíveis” da APRM-Billings, 

em especial a redução do lote mínimo para 125m². Conforme ressaltam essas autoras:  

[...] de modo geral, nota-se que as subáreas da lei da Billings apresentam 
maior especificação de diretrizes e usos, incorporando de maneira mais deta-
lhada as ocupações existentes. Fica subentendido que a Subárea de Ocupa-
ção 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 equipa-
mentos urbanos e sociais. (loc. cit.) 

 Em acréscimo, autora reforça que ambas as leis possuem como objetivos, além da 

proteção, conservação, recuperação e preservação do meio ambiente, aspectos relativos à 

permanência e atração de usos compatíveis, a exemplo: a) estabelecer diretrizes para a ela-

boração, revisão e compatibilização das leis municipais de uso, ocupação e parcelamento do 

solo; b) incentivar a implantação de atividades compatíveis com a preservação, conservação, 

recuperação e proteção dos mananciais; c) viabilizar a urbanização e regularização dos as-

sentamentos precários, bem como a eliminação das áreas de risco; d) melhorar as condições 

de moradia por meio da implementação da infraestrutura de saneamento ambiental adequa-

da e de medidas compensatórias para a regularização urbanística, administrativa e fundiária 

e para a recuperação ambiental destas áreas; e) assegurar o acesso aos equipamentos ur-

banos e comunitários e aos serviços públicos essenciais; f) viabilizar a remoção da população 

situada em áreas de risco e o seu reassentamento em áreas próximas.  

A seguir, são ressaltados alguns aspectos de cada uma dessas legislações específicas, 

especialmente no que se refere às possibilidades de regularização urbanística e fundiária de 

assentamentos precários e à construção de Habitação de Interesse Social (HIS).  Cabe dizer, 
                                                 
21 O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação sem fins lucrativos fundada em 1994 com obje-
tivo de propor soluções sustentáveis a questões sociais e ambientais, de forma a defender o meio 
ambiente, o patrimônio cultural, os direitos humanos e dos povos. 
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antecipadamente, que há diferenças importantes no tratamento legal dos assentamentos 

precários por essas duas leis.  

2.2.1.1 Características das legislações específicas da APRM – Guarapiran-

ga e da APRM – Billings 

A sub-bacia Guarapiranga é pioneira em termos de legislação específica, associada 

principalmente às experiências advindas do Programa de Saneamento Ambiental do Guarapi-

ranga, conforme salientam Alvim, Bruna e Kato (op. cit.). A Lei específica da Guarapiranga 

teve um processo longo de elaboração – realizado entre os anos de 1998 e 2004 –, que cul-

minou com a aprovação da Lei Estadual nº 12.233 em 16 de janeiro de 2006, e em sua re-

gulamentação pelo Decreto Estadual nº. 51.686, em 22 de março de 2007. 

Já a legislação que define a APRM da Bacia da Represa Billings – APRM-B – Lei nº 

13.579/09 – foi promulgada à luz da Lei Estadual nº 9.866/97 e regulamentada em 2010, 

pelo Decreto Estadual nº 55.342, de 13 de janeiro. 

Ambas as leis estão estruturadas na definição de Áreas de Ocupação Restrita, Dirigi-

da ou de Requalificação – indicadas pela Lei Estadual nº 9.866/97 –, bem como na amplia-

ção e subdivisão destas, e na aplicação de instrumentos para viabilizar o propósito de cada 

uma delas e da legislação como um todo. 

Para fins de determinação de parâmetros e diretrizes de parcelamento, uso e ocupa-

ção do solo, essas áreas foram subdivididas e especificadas. Com relação às áreas de Ocu-

pação Dirigida e de Recuperação Ambiental, nas quais encontram-se grande parte dos as-

sentamentos precários pré-existentes, podemos destacar as seguintes subdivisões: 

 

1. Áreas de Ocupação Dirigida (AOD): áreas de interesse para a consolidação ou im-

plantação de usos urbanos ou rurais, desde que atendidos os requisitos que assegu-

rem a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água em 

quantidade e qualidade para o abastecimento público. Destaca-se a sua subdivisão 

da seguinte forma: 

 

1.1 Subárea de Ocupação Urbana Consolidada (SUC): são aquelas urbanizadas 

onde já existe ou deve ser implantado sistema público de saneamento ambi-

ental. 
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1.2. Subárea de Ocupação Urbana Controlada (SUCt): áreas em processo de 

urbanização, cuja ocupação deverá ser planejada e controlada, devendo ser 

garantida a implantação de infraestrutura de saneamento ambiental. 

1.3. Subárea de Ocupação de Baixa Densidade (SBD): destinada, preferenci-

almente, a atividades do setor primário, desde que compatíveis com as condi-

ções de proteção do manancial, e ao turismo ecológico, a chácaras e a sítios. 

1.4. Subárea de Ocupação Diferenciada (SOD): destinada, preferencialmente, 

ao uso residencial e a empreendimentos voltados ao turismo, cultura e lazer, 

com baixa densidade demográfica e predominância de espaços livres e áreas 

verdes. 

1.5. Subárea Especial Corredores (SEC): destinada, preferencialmente, a em-

preendimentos comerciais e de serviços de âmbito regional e à instalação ou 

ampliação de indústrias, englobando importantes eixos do sistema viário (a-

penas na APRM-Guarapiranga); 

1.6. Subárea Envoltórias da Represa (SER): áreas localizadas ao redor do Re-

servatório Guarapiranga, destinadas ao lazer, à recreação e à valorização dos 

atributos cênico-paisagísticos (apenas na APRM-Guarapiranga); 

1.7. Subárea de Conservação Ambiental (SCA): área provida de cobertura ve-

getal de interesse à preservação da biodiversidade. Nessas áreas tem-se como 

diretriz coibir novos assentamentos e implantar programas de compensação 

ambiental, entre outros (apenas na APRM-Billings). 

 

2. Áreas de Recuperação Ambiental (ARA): definidas como “ocorrências localizadas de 

usos ou ocupações que estejam comprometendo a quantidade e a qualidade das á-

guas, exigindo intervenções urgentes de caráter corretivo”. As ARAs são subdivididas 

em: 

 

2.1 ARA 1:  assentamentos habitacionais de interesse social pré-existentes 

(com referência ao ano de 2006), desprovidos total ou parcialmente de in-

fraestrutura de saneamento ambiental, onde o Poder Público deverá promo-

ver programas de recuperação urbana e ambiental por meio de PRIS22, ela-

                                                 
22 Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS: conjunto de medidas e intervenções de cará-
ter corretivo das situações degradacionais existentes e de recuperação ambiental e urbanística, previ-
amente identificado pelo Poder Público competente, com o objetivo de melhoria das condições de 
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borado pela Municipalidade em conjunto com a sociedade – moradores do 

local –, em parceria ou não com agentes privados; 

2.2 ARA 2: áreas em processo de degradação, exigindo ações de recupera-

ção imediata do dano ambiental, a serem objeto de PRAM23, na figura desta 

lei, e PRAD24, aprovado pelo órgão ou entidade ambiental competente 

 

Na APRM – Billings as áreas supra mencionadas estão inseridas ainda num contexto 

semelhante a um macrozoneamento, e que na parcela do território correspondente ao Muni-

cípio de São Paulo possui os seguintes ‘Compartimentos Ambientais’:  

a) Corpo Central I: constituído pelas áreas de drenagem das sub-bacias dos afluentes 

naturais contribuintes do Corpo Central do Reservatório, onde predomina ocupação 

urbana consolidada; 

b) Taquacetuba-Bororé: constituído pela Península do Bororé e áreas de drenagem 

das sub-bacias contribuintes do braço do Taquacetuba situadas em suas margens 

Oeste e Sul. 

A figura 2.19, a seguir, ilustra essa subdivisão, apresentando, inclusive, os demais 

compartimentos ambientais, que não abrangem o Município de São Paulo. 

                                                                                                                                                         
saneamento ambiental e regularização fundiária dos locais enquadrados na categoria de Área de Re-
cuperação Ambiental 1 – ARA 1 (Dec. 55.342/10). 
23 Projeto de Recuperação Ambiental em Mananciais – PRAM: conjunto de medidas de recuperação 
imediata do dano ambiental, previamente identificado pelo órgão ambiental competente, a ser efeti-
vamente implantado pelos proprietários ou responsáveis pelo dano ambiental, em conformidade com 
as disposições deste regulamento. (Dec. 55.342/10) 
24 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, proposto pelo proprietário. 
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Figura 2.19. Compartimentos ambientais e microbacias hidrográficas da Billings. 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2010, p. 63). 

Para as áreas e subáreas de ambas as legislações, são definidos pela legislação espe-

cífica os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo expressos em: coeficiente de 

aproveitamento máximo, índice de impermeabilização máximo, lote mínimo, e gabarito de 

altura. O lote mínimo, destaca-se, também é utilizado como cota-parte, no caso de implanta-

ção de condomínios, limitando o número de unidades. 

A permeabilidade do solo é um importante fator considerado por esta lei quando do 

licenciamento de empreendimentos ou regularização de assentamentos precários, e associa-

se ao máximo de área impermeável e à manutenção das Cargas Meta Total e Meta Referen-

cial do Município. Cabe destacar que o índice que vincula a área permeável do terreno difere 

do conceito utilizado pelo Município, expresso como taxa de permeabilidade. O conceito utili-

zado na legislação específica é justamente o inverso da taxa de permeabilidade, ou seja, o 

índice de impermeabilização. 

O coeficiente de aproveitamento pela legislação da Guarapiranga também difere do 

conceito do Município, que define mínimo, básico e máximo – conforme apresentado anteri-

ormente. O coeficiente de aproveitamento estabelecido por esta lei é o bruto, ou seja, aque-

le que relaciona a área total construída com a área do terreno. Esta definição, por outro la-

do, é compatível com a Lei da Billings.  

O gabarito de altura é outro parâmetro importante, especialmente se considerada a 

necessária construção de conjuntos de HIS para atender as famílias removidas das áreas de 
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risco. Entretanto, a Lei da Guarapiranga estipula gabarito máximo de altura de dois pavimen-

tos, restringindo os projetos de HIS à categoria de casas sobrepostas, o que reduz as possi-

bilidades de atendimento, em uma mesma área, das famílias que porventura sejam removi-

das.   

O maior gabarito de altura definido no âmbito da Lei da APRM-Billings é de 20,00m, e 

segue o mesmo conceito definido pela legislação municipal de zoneamento. Para outras por-

ções do território desta sub-bacia, são previstos gabaritos menores, conforme o disposto no 

art. 15 do Decreto Estadual nº 55.342/10, sendo de 15,00m para HIS nas SBD e SCA do 

Corpo Central I e de 9,00m para essas áreas fora deste compartimento, equiparando-se aos 

valores de gabarito definidos pela legislação municipal (que variam de 9 m a 15 m), exceto 

para as Zonas Especiais de Interesse Social de tipo 1 (ZEIS 1), onde este também pode ser 

maior, por meio de aplicação de fórmula que considera a largura da via. 

Com relação ao objetivo de recuperação socioambiental dos assentamentos precá-

rios, a definição do gabarito de altura máximo de 20,00m representa um avanço, pois permi-

te contemplar propostas de construção de conjuntos habitacionais verticalizados (embora 

com limite), liberando área de terreno, que poderá ser mantida permeável, ajardinada e ar-

borizada. 

No que se refere à regularização urbanística e fundiária dos assentamentos precários, 

os assentamentos objetos de PRIS não estão subordinados ao atendimento dos parâmetros 

urbanísticos supramencionados, e também não estão sujeitos a qualquer tipo de compensa-

ção. Por meio dos PRIS, as situações serão analisadas caso a caso pelo escritório regional da 

Agência de Bacia (atualmente, em caráter provisório, pela CETESB). Conforme a lei específi-

ca da APRM-Guarapiranga, os PRIS deverão contemplar projetos e ações necessárias para: 

1. reduzir o aporte de cargas poluidoras, mediante implantação de sistema de 
coleta e tratamento ou exportação de esgotos; 
2. implantar e adequar os sistemas de drenagem de águas pluviais, de abas-
tecimento de água e de fornecimento de energia elétrica; 
3. adequar o sistema de coleta regular de resíduos sólidos; 
4. adequar o sistema de circulação de veículos e pedestre, e dar tratamento 
paisagístico às áreas verdes públicas; 
5. recuperar áreas com erosão e estabilizar taludes; 
6. revegetar áreas de preservação; 
7. desenvolver ações sociais e de educação ambiental dirigidas à população 
beneficiada pelos Programas, antes, durante e após a execução das obras 
previstas, de modo a garantir sua viabilização e manutenção; 
8. reassentar a população moradora da ARA, que tenha de ser removida em 
função das ações previstas nos Programas;  
9. estabelecer padrões específicos de parcelamentos, uso e ocupação do solo 
(art. 42). 

A lei da APRM-Billings, por sua vez, é mais específica e detalhada, destacando em seu 

artigo 79 que este deve corresponder a um Plano de Urbanização, do qual deverá constar: 
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I – parecer favorável emitido pelo Órgão Técnico Regional do Sistema de Plane-
jamento e Gestão; 
II – projeto de parcelamento do solo para fins de urbanização específica no pe-
rímetro definido como PRIS, abrangendo sistema viário, lotes, quadras, edifica-
ções e áreas públicas, se for o caso; 
III – projetos e propostas de implantação dos seguintes itens, correspondentes 
às etapas de execução do Plano de Urbanização: 
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. 
IV – memorial descritivo e justificativo dos parâmetros urbanísticos específicos 
para definição de lotes, implantação de novas edificações e mudanças de uso 
do solo; 
V – proposta de ação social e de educação ambiental, com a indicação das a-
ções a serem realizadas antes, durante e após a execução das obras; 
VI – proposta e estratégia de recuperação ambiental das áreas livres ou que se-
rão desocupadas pela intervenção, com especificação das ações a serem reali-
zadas nas ARO; 
VII – 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. 

Destaca-se que a manutenção dos vínculos sociais é um aspecto importante a ser 

considerado nos projetos de intervenção em assentamentos que envolvam a remoção de 

famílias. Conforme aponta França (2010, p. 203-204), a população dos assentamentos pre-

cários, em geral, estão no local há pelo menos uma década e mantém laços fortes de vizi-

nhança – apoiando uns aos outros quando necessário –, caracterizando a formação de uma 

rede de solidariedade que, caso seja rompida, poderá colaborar para o aumento da vulnera-

bilidade social das famílias. 

No que se refere ao sistema de licenciamento das atividades, cabe à Agência de Ba-

cia do Alto Tietê emitir parecer sobre os Programas de Recuperação de Interesse Social 

(PRIS) e sobre o projeto de implantação de HIS, previamente ao licenciamento pelos órgãos 

competentes (Estaduais e Municipais), além de verificar a execução das obras e ações pre-

vistas nos PRIS. Deve a administração pública estadual e municipal comunicar ao Subcomitê 

a entrada do pedido de licenciamento e análise de empreendimentos com essas característi-

cas. 

Conforme determinado nas legislações específicas, a Administração Pública Estadual 

tem competência para aprovar os PRIS e Programas de HIS, com manifestação do município 
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envolvido. Já ao município, cabe elaborar programa para divulgação da aplicação do proces-

so de licenciamento e regularização e compatibilizar as leis municipais de planejamento, par-

celamento e uso e ocupação do solo urbano às disposições desta lei, mantendo corpo técni-

co específico para exercer as atividades de licenciamento, regularização, fiscalização e moni-

toramento previstos nesta lei. Cumpre destacar que, temporariamente, enquanto não está 

constituída a Agência de Bacia, suas atribuições estão sendo executadas pela CETESB. 

A promoção de HIS contém toda uma especificidade tratada pela legislação da APRM-

Billings, que admite sua implantação nas SOE, SUC e SUCt, desde que obedecidos os parâ-

metros urbanísticos diferenciados nas condições previstas nesta lei e as disposições do art. 

71, que diz: 

[...] I – previsão, no Plano Diretor Municipal ou em legislação específica do 
Município, de instrumentos jurídico-legais e urbanísticos diferenciados para 
implantação dos assentamentos habitacionais de interesse social, sem prejuí-
zo das funções ambientais da área de intervenção, nos termos da Lei federal 
n.º 10.257, de 10 de julho de 2001; 
II – apresentação, pelo agente responsável pela promoção do assentamento 
habitacional de interesse social, de condições mínimas a serem definidas pelo 
órgão licenciador; 
III – destinação exclusiva das unidades habitacionais para atendimento de 
populações que estejam em situação de risco e/ou em locais de comprometi-
mento da qualidade e quantidade da água na APRM-B. 

É importante salientar que a promoção de HIS em mananciais na sub-bacia Billings 

deve atender às condições mínimas da lei específica, sendo destinadas apenas à população 

já moradora dos mananciais, entre outras condições a serem definidas pelo órgão licencia-

dor, destacando-se a exigência de área construída mínima de 42,00m² por unidade habita-

cional, na sua implantação vertical ou horizontal, conforme definido no decreto regulamen-

tador da Lei da APRM-Billings. 

Por fim, caso não haja a possibilidade de atendimento de algum parâmetro urbanísti-

co, as leis específicas preveem mecanismos de compensação ambiental25 como: a) doação 

ao Poder Público de terreno localizado áreas indicadas como de especial interesse de preser-

vação; b) criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN (Lei nº 9.985/2000); 

c) obras para redução de cargas poluidoras e recuperação ambiental; d) vinculação de áreas 

verdes de outros terrenos ao que pretende-se regularizar/licenciar, para atendimento e cum-

                                                 
25 A regularização por proposta de medida de compensação de natureza urbanística, sanitária ou am-
biental não se aplica para as áreas objeto de PRIS. 
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primento dos parâmetros técnicos, urbanísticos e ambientais, desde que mantida a preserva-

ção do terreno vinculado pelo interessado26; e) pagamento de valores monetários. 

Essas medidas possuem significativa importância, pois podem contribuir para a pre-

servação das áreas prestadoras de serviços ambientais e incentivar o licenciamento de ativi-

dades. As obras novas 27, entretanto, não poderão se beneficiar da compensação do índice 

de permeabilidade e da intervenção para abatimento de carga poluidora. 

Conforme explicado, a regularização por proposta de medida de compensação de na-

tureza urbanística, sanitária ou ambiental não se aplica para as áreas objeto de PRIS, sendo 

admitido, inclusive, o lote mínimo inferior a 125m², na Billings, e 250m² na Guarapiranga.  

Excetuadas as áreas objeto de PRIS, observa-se, conforme aponta Alvim (Ibidem, p. 

359), “enquanto a lei da Guarapiranga define parâmetros mais restritivos às ocupações, fato 

que dificulta o processo de regularização fundiária de vários loteamentos existentes, a lei da 

Billings é mais flexível, indicando maior possibilidade de regularização das ocupações irregu-

lares [...]”. 

De todo modo, tanto as intervenções objeto de PRIS quanto aquelas pautadas pelos 

parâmetros definidos para cada subárea pelas legislações específicas estão sujeitas a análi-

ses de uma intrincada rede de órgãos institucionais, que se revela mais ou menos complexa 

à medida que há compatibilização ou não entre as legislações municipal e estadual. De for-

ma a melhor embasar o entendimento circunstanciado dos estudos de caso analisados neste 

trabalho, são apresentados a seguir alguns aspectos do licenciamento de atividades e da 

regularização de assentamentos precários, à luz das leis específicas das sub-bacias Guarapi-

ranga e Billings. 

 

2.2.2 Arranjos institucionais e a regularização de assentamentos 

precários em mananciais  

 
Como já observado, a LPRM destaca a necessidade da compatibilização das legisla-

ções municipais com os conceitos e definições nela propostos. A intenção dessa obrigatorie-

dade está não somente na desejável homogeneização do tratamento do território (conside-

radas, obviamente, as suas especificidades, mas com base em conceitos comuns), como 

                                                 
26 Existe a possibilidade de vincular áreas de terrenos não contíguos, desde que livres de qualquer tipo 
de ocupação (a não ser equipamentos mínimos de segurança e suporte para atividades de lazer nas 
ARO); em contrapartida, caberá ao proprietário a preservação do terreno vinculado. 
27 Obra nova, em termos gerais, é entendida como a construção executada sobre terreno originalmen-
te vazio ou cujas edificações existentes anteriormente tenham sido demolidas. 
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também na busca da otimização dos procedimentos relativos ao licenciamento das atividades 

e do parcelamento do solo. 

Dessa forma, dispõe que cabe aos órgãos da administração pública (estadual e muni-

cipal) o licenciamento, a fiscalização, o monitoramento e a implementação dos programas e 

ações setoriais. No território municipal que abrange as áreas dos mananciais de interesse 

metropolitano, a atuação das Secretarias Municipais diretamente envolvidas na aprova-

ção (Secretaria da Habitação e Secretaria do Meio Ambiente) deve ser integrada com a 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), da Secretaria do Meio Am-

biente do Estado (SMA) e também, em alguns casos de licenciamento de obras novas, 

com atuação da Secretaria Estadual da Habitação, especificamente do GRAPROHAB28.  

Ao escritório técnico da Agência de Bacia coube, entre outras competências, cabe a-

ceitar pedidos de regularização urbanística e requalificação socioambiental de assentamentos 

precários nas APRMs Guarapiranga e Billings. Entretanto, cabe relembrar que, como o escri-

tório técnica da Agência de Bacia ainda não se encontra formalizado, a Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado assumiu suas funções provisoriamente, centralizando-as na CETESB, a 

partir de 2010. 

A leitura do texto legal indica que a intenção não é que o licenciamento das ativida-

des e do parcelamento do solo seja feito sempre concomitantemente nas duas esferas do 

Poder Público (estadual e municipal), com a necessidade de análise também pela Agência de 

Bacia no caso dos assentamentos precários. Se assim fosse, a legislação estaria prevendo 

processos ainda mais longos de análise, devido à necessidade de audiência de diversos ór-

gãos. Ao contrário, a LPRM dispõe que parte do licenciamento poderá ocorrer apenas no 

âmbito municipal, desde que a legislação municipal esteja claramente alinhada aos conceitos 

e parâmetros definidos nela e nas leis especificas de cada APRM. Com relação a este aspec-

to, vincula claramente a necessidade de revisão dos Planos Diretores Municipais não compa-

tibilizados com a legislação ambiental, ao dispor, em seu art. 19:  

[...] as leis municipais de planejamento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano, previstas no art. 30 da Constituição Federal, de-
verão incorporar as diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse 
para a preservação, conservação e recuperação dos mananciais definidas pela 
lei específica da APRM. 

Em relação ao licenciamento de qualquer edificação ou instalação temporária de ati-

vidade, seja por órgão estadual ou municipal, esta lei vincula a obrigatoriedade da apresen-

                                                 
28 O Grupo de Análise de Projetos de Habitação, da Secretaria da Habitação – GRAPROHAB participa 
do processo de licenciamento de novos loteamentos ou projetos que envolvam mais de 200 unidades, 
área maior que 50.000m² de terreno ou ainda localização em área de proteção aos mananciais. 
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tação prévia de certidão no registro de imóveis que mencione as restrições as quais está 

submetida a área. Os Cartórios de Registro de Imóveis deverão ser alimentados pelo órgão 

público normalizador de cada lei específica da APRM, conforme disposto no § 3º do art. 28 

desta lei. 

Neste arcabouço legal, os órgãos mencionados disporão dos seguintes instrumentos 

de planejamento e gestão definidos em seu art. 11: 

 [...] I. áreas de intervenção e respectivas diretrizes e normas ambientais e 
urbanísticas de interesse regional; II. normas para implantação de infraestru-
tura sanitária; III. mecanismos de compensação financeira aos Municípios; 
IV. Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA; V. controle das 
atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, capazes de afetar 
os mananciais; VI. Sistema Gerencial de Informações e VII. imposição de pe-
nalidades por infrações às disposições desta lei e das leis específicas de  cada 
APRM.  

Conforme salientam Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p.50), “o objetivo é que esses ins-

trumentos 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”. 

Perante o Governo Estadual, a regularização fundiária dos assentamentos precários 

localizados em mananciais passou a ser possível a partir da elaboração das legislações espe-

cíficas, uma vez que estas consideraram as especificidades das preexistências de assenta-

mentos precários em seu território, apresentaram o instrumento urbanístico adequado à re-

gularização urbanística e fundiária – o Programa de Recuperação de Interesse Social29 (PRIS) 

– e possibilitaram que as áreas de intervenção por meio desse instrumento fossem definidas 

como Áreas de Recuperação Ambiental, nos termos da LPRM. 

Cabe destacar que, até a promulgação de leis específicas, entretanto, a atuação de 

recuperação dos assentamentos precários localizados nas APRMs foi possibilitada quase de 

imediato, mediante a elaboração de Planos Emergenciais nos termos da LPRM, e regulamen-

tado pelo Decreto Estadual nº 43.022/98. Cada Plano Emergencial de Recuperação dos Ma-

nanciais da Região Metropolitana de São Paulo, para bacias definidas a priori pelo decreto – 

com possibilidade de complementação – abarcaria as ações e obras emergenciais considera-

das necessárias, salientando que: 

[...] a execução de obras emergenciais não implica na regularização das ocu-
pações desconformes à legislação, sendo que medidas de adaptação e de 
remoção de populações sujeitam-se ao que dispuser os Planos de Desenvol-

                                                 
29 A importância do PRIS para a regularização urbanística e fundiária em mananciais será apresentado 
no capítulo 4. 
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vimento e Proteção Ambiental - PDPA’s específicos de cada qual das APRM’s 
(Dec. Est. Nº 43.022/98 art. 2º, §2º). 

Embora não possibilitando a regularização fundiária dos assentamentos precários, es-

sa previsão foi de extrema importância, pois vinculou muitas áreas às ações do Programa 

Guarapiranga, e, posteriormente, do Programa Mananciais. Conforme verificado nos estudos 

de casos desenvolvidos nesta pesquisa, áreas que foram objeto de Planos Emergenciais pos-

suem parte das ações necessárias realizadas, porém ainda dependerão da elaboração de um 

PRIS para a efetivação da regularização do assentamento. 

Com relação ao PRIS, em entrevista realizada no âmbito deste trabalho, a arquiteta e 

urbanista Márcia Maria do Nascimento30, responsável pela coordenação dos trabalhos da lei 

específica da Billings, salientou que, para que a regularização urbanística e fundiária de as-

sentamentos precários seja possível à luz deste aparato legal, é necessário que o assenta-

mento esteja previamente definido como ZEIS 1 pelo zoneamento Municipal, para que seja 

então solicitado pela Municipalidade o enquadramento como ARA 1 por meio da elaboração 

de um PRIS, que possibilitará a flexibilização do projeto (aceitação de características existen-

tes no assentamento pelo Município e pelo Estado). 

 Se não for elaborado um PRIS, ou caso a área não esteja em ZEIS e não possibilite a 

elaboração de PRIS para enquadramento como ARA 1, o projeto de regularização urbanística 

do assentamento deverá atender as disposições da subárea em que se encontra, podendo 

alguns parâmetros, como tamanho de lote inferior a 250 m², serem compensados nos ter-

mos desta lei, sendo estes vinculados ao aumento da área vegetada e da área permeável.  

Salienta-se ainda que o PRIS é um instrumento dirigido à efetivação da regularização 

urbanística e fundiária definido em ambas as leis específicas, destacando-se que: 

[...] após o licenciamento do PRIS, o órgão público competente emitirá do-
cumento hábil para fins de averbação, junto ao respectivo cartório de registro 
de imóveis, do parcelamento de solo objeto da regularização, com o depósito 
da planta do projeto de urbanização do programa contendo delimitação do 
sistema viário, quadras, lotes e espaços públicos, se for o caso [...] (art. 19 
do Decreto regulamentador da lei da Billings). 

Cabe salientar, entretanto, que as referidas leis exigem que seja comprovada a ma-

nutenção da qualidade da intervenção por dois anos consecutivos, após o término das obras, 

para que então seja efetivada a regularização fundiária. 

Para áreas objeto de PRIS, da mesma forma que para o licenciamento, regularização, 

compensação e fiscalização dos empreendimentos que envolvam edificação ou parcelamen-

                                                 
30 Márcia Maria do Nascimento, arquiteta e urbanista da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídri-
cos do Estado, concedeu entrevista em abril de 2011. 
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to, bem como implantação de infraestrutura e sistema viário, ambas as leis dispõem de sua 

dependência ao documento de aprovação a ser expedido pelo Estado e pelos Municípios, por 

meio de seus órgãos competentes. Por outro lado, autoriza-se aos municípios, se dotados de 

legislação compatível, emitir os alvarás para aquelas atividades31 que não obrigatoriamente 

tem que ser analisadas pelo Estado.  

 A legislação especifica das APRMs prevê, inclusive, que caso não haja observância 

pelas leis municipais, da compatibilidade com a legislação ambiental, as atividades de licen-

ciamento e de regularização ficarão sob a responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais, 

facultada a consulta ao Município interessado.  

Considerando a intencionalidade de revisão da legislação municipal em observância 

ao estatuído pela legislação ambiental, e que o zoneamento ambiental nesta previsto deve 

ser compatível com as características do território, que é constantemente alterado, coube 

aos Subcomitês de Bacia a revisão periódica das leis específicas e dos respectivos PDPAs.  

Essa revisão a cada quatro anos prevê a possibilidade de alteração dos parâmetros das A-

ODs, inclusive mediante compensação, desde que verificado o funcionamento da infraestru-

tura de saneamento ambiental da respectiva sub-bacia. As ARAs e respectivos Programas de 

Recuperação também devem ser revistos e reavaliados a cada quatro anos,  para reenqua-

dramento ou possível definição de novas ARAs. 

Por fim, cabe dizer que as possibilidades de regularização dos assentamentos precá-

rios existentes tanto nesta sub-bacia quanto na Guarapiranga – de acordo com sua lei espe-

cífica –, em especial aqueles localizados em áreas públicas ou ocorridos espontaneamente, 

como as favelas, dependem ainda de sua inclusão em programas habitacionais conduzidos 

pelo Governo Estadual, em parceria com os governos municipais. No caso dos mananciais 

sul, essa atuação foi iniciada com a criação do Programa Guarapiranga nos anos 1990, que 

depois transformou-se no Programa Mananciais. 

A seguir, serão apresentados de forma sintética os dois principais programas formu-

lados pelo Estado em parceria com os municípios para a recuperação dos Mananciais que, de 

certa forma, influenciaram e são influenciados pela nova política de proteção ambiental em 

curso: Programa Guarapiranga e Programa Mananciais. As perspectivas de regularização dos 

assentamentos precários em áreas de mananciais também são corroboradas pelas ações 

destes programas que buscam contribuir à recuperação socioambiental destas regiões.  

                                                 
31 Conforme disposto no art. 63 da lei da APRM – Billings, pode-se citar: “[...] I – empreendimentos 
para uso não residencial inferior a 10.000 m² de área construída; II – empreendimentos para uso 
residencial inferior a 20.000m² de área construída; III – desmembramentos em até 10 partes, manti-
dos os lotes mínimos; IV –  ampliação de área construída licenciada e conforme industrial, desde que 
não cause impacto no processo produtivo”. 
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2.3 PROGRAMA GUARAPIRANGA: ATUAÇÃO EM FAVELAS E LOTEA-

MENTOS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

O  Programa Guarapiranga surge dentro do escopo do Programa S.O.S. Mananciais – 

Sistema Integrado de Fiscalização –, ainda como embrionário, em 1989, quando nasce a 

ideia de um programa com recursos próprios. A partir da experiência das ações de fiscaliza-

ções integradas do S.O.S. Mananciais, começou a ser delineado ainda em 1991 um programa 

direcionado para a recuperação da qualidade das águas do reservatório para abastecimento 

público, conforme explica França (2000).  

   A elaboração do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga o-

correu inicialmente em âmbito nacional, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento, e 

relacionado ao Programa de Saneamento Ambiental em Áreas Metropolitanas, que abrangia 

também programas de recuperação como o do Alto Iguaçu, em Curitiba, e dos ribeirões Ar-

ruda e do Onça, em Belo Horizonte, conforme aponta Marcondes (1999, p. 193). 

Sua estrutura foi precedida pela criação de um Grupo Intersecretarial que elaborou e 

apresentou o Plano de Preservação e Manejo da Área do Município de São Paulo, ainda em 

1991, quando a situação da represa Guarapiranga tornou-se alarmante, com o crescimento 

de algas e aumento da poluição. 

Em dezembro do ano de 1992, conforme explica França (op. cit), terminada a fase 

preparatória, foi firmado um contrato financeiro entre o Governo do Estado de São Paulo e o 

Banco Mundial32 (BIRD), a partir do qual foi iniciada (em 1993) a implementação do 

Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga, mais conhecido como 

Programa Guarapiranga.  

O Programa abarcou inicialmente as obras correlacionadas ao saneamento ambiental, 

e posteriormente também, no município de São Paulo, a execução de novas moradias pelo 

                                                 
32 O BIRD é uma organização que compõe o Banco Mundial, como também é referenciado. O Banco 
Mundial foi criado como consequência da Conferência de Bretton Woods, realizada no ano de 1944 
nos Estados Unidos da América para debater o futuro do mundo com o término da 2ª Guerra Mundial. 
O BIRD foi criado na sequência, com a finalidade de receber recursos financeiros de diversos países e 
alocá-los em prol da reconstrução das cidades no pós-guerra. A partir dos anos 1970, quando é reali-
zada a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo para discutir o futuro do meio ambiente e da 
ocupação humana, o suporte do BIRD passa a ser associado às políticas relativas ao crescimento po-
pulacional, ao combate à pobreza e à proteção do meio ambiente. O Grupo Banco Mundial, atualmen-
te é composto por sete organizações: “Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), Corporação Financeira Internacional 
(CFI), Centro Internacional para Conciliação de Divergências Financeiras em Investimentos (CICDFI), 
Agência Multilateral de Garantias de Investimentos (AMGI), Instituto do Banco Mundial (IBM) e Painel 
de Inspeção”, conforme explica França (2010, p. 83). 
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Governo Municipal e pela CDHU, fora da área protegida, além das atividades de manutenção 

dos investimentos realizados, especialmente trabalhos de educação ambiental, coleta e dis-

posição de lixo e fiscalização preventiva de novas ocupações do território da bacia.  

Cabe lembrar que, nesse momento, não se tinha como princípio – e tão pouco era 

legalmente possível – manter a população próxima da área da qual foi removida, embora a 

maioria dos conjuntos produzidos pelo Programa tenha se localizado próximo aos limites da 

área de proteção – o mais próximo possível das áreas de remoção. 

Todas as ações do Programa, contudo, estavam direcionadas ao atendimento de seu 

objetivo principal: assegurar a qualidade da água do manancial para o abastecimento da 

RMSP. A este objetivo, conforme apontam Alvim, Bruna e Kato (2010), estavam vinculados 

outros específicos e essenciais, como: otimização e expansão da infraestrutura de sanea-

mento e urbana e consequente melhora da qualidade de vida dos habitantes da bacia; recu-

peração e proteção ambiental; contenção da ocupação inadequada e promoção de usos 

compatíveis; instituição de um sistema de gestão integrada da bacia. 

A principal agência de fomento do Programa foi o Banco Mundial (BIRD), cuja 

parceria, inicialmente firmada para 5 anos, foi aditada até o ano 2000, quando encerrou-se o 

programa. As intervenções também contaram com o aporte financeiro da Prefeitura 

Municipal, do Governo Estadual, da Sabesp e da Eletropaulo, sendo a PMSP e a Sabesp 

também responsáveis pelas intervenções.  

O Programa foi gerenciado pelo Governo Estadual desde 1993 pela Unidade de 

Gerenciamento do Programa –  Comissão Especial de Proteção aos Mananciais –, estrutura 

descentralizada e intergovernamental vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos, 

Saneamento e Obras, e pelo Conselho Consultivo da Bacia, conforme explicam Santoro, 

Ferrara e Whately (2009). 

No decorrer de sua implementação (1993-2000), foi implantado um conjunto de 

práticas inovadoras de administrativas, como a instituição de uma Unidade de Gestão do 

Programa, colaborando para a integração das ações relativas aos órgãos públicos Estaduais 

e Municipais, conforme destaca França (2010). 

A interface entre diversas esferas governamentais tornou primordial a construção de 

um sistema de gestão integrada, conforme salientam Alvim, Bruna e Kato (op. cit.). Assim, o 

princípio orientador e centralizador do sistema de gestão foi a divisão territorial por bacias 

hidrográficas, que em São Paulo encontrava-se recentemente implantada com a 

promulgação da Lei Estadual nº 7.633/91. Explicam Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 242) 

que “o propósito era o de definir-se um modelo institucional munido de instrumentos legais, 
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econômicos, técnicos e gerenciais inovadores, de modo a superar os problemas característi-

cos da situação de gestão setorizada então existente”.  

O Programa Guarapiranga estruturou-se em 5 subprogramas: 1. serviços de água e 

esgoto; 2. coleta e disposição de lixo; 3. recuperação urbana; 4. proteção ambiental; 5. 

gestão, conforme apresenta Santoro, Ferrara e Whately (op. cit.). Desses subprogramas, 

destaca-se como de interesse para essa pesquisa o de recuperação urbana. 

Dentro do subprograma de recuperação urbana, é de grande importância o 

componente urbanização de favelas, prática hoje difundida no Município, servindo de 

exemplo para outras cidades do mundo como forma de qualificação urbana, e não apenas de 

dotação de infraestrutura básica, como foi inicialmente praticada. Relata França (op. cit.) 

que a urbanização de favelas foi desenvolvida metodologicamente por meio das experiências 

adquiridas nas ações do Programa Guarapiranga, sendo mantida hoje a estrutura central que 

orienta novos projetos com essa  proposta. 

Explica Santoro, Ferrara e Whately (op. cit.) que o subprograma de recuperação 

urbana voltou-se principalmente para a implantação de infraestrutura urbana básica, 

corroborando a premissa de permanência e qualificação urbana. Aponta França (op. cit., p. 

194) que, quando foi formulado o componente de urbanização de favelas, “[...] enfrentar o 

problema ocasionado pelos ‘poluidores difusos’ (ocupações irregulares) era um dos principais 

desafios do programa, e buscar soluções diferenciadas era o propósito dos executores”. 

Foram catalogadas 189 favelas e 185 loteamentos que poderiam vir a ser objeto de 

intervenção por lotes de contratação de obras. O primeiro lote de de obras, licitado em 

199233, compreeendeu sete favelas34, cujos projetos iniciais foram elaborados por um Grupo 

de Trabalho35 integrado a Habi, e revistos e desenvolvidos em 1993 pela Gerenciadora36 

contratada, ainda não apresentando uma metodologia formalizada. Destaca França (op. cit., 

                                                 
33 Conforme França (2010, p. 122), “foi contratada a Bureau de Projetos e Consultoria Ltda como 
gerenciadora de projetos e obras, que ficou responsável pela elaboração da maioria dos projetos de 
urbanização de favelas [dos Lotes I a III]”.  Foram contratadas até 1995, além dessa gerenciadora, a 
Ductor Engenharia e a Diagonal Urbana Consultoria. 
34 O Lote I incluiu “sete favelas localizadas de forma dispersa no território da bacia [Guarapiranga] – 
duas na margem esquerda (Jardim Souza – fase 1, Santa Lucia II) e cinco na margem direita (Sete de 
Setembro, Jardim Alpino, Presidente/Jordanópolis, Imbuias, São José IV)” (França, 2010, p. 197). 
35 Conforme França (2010, p. 196), “o Grupo de Trabalho foi constituído através da Portaria nº. 260, 
da Prefeitura do Município de São Paulo, publicada em 17 de julho de 1992, e dele faziam parte re-
presentantes da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Negócios Jurídicos, 
Secretaria de Finanças, Secretaria das Administrações Regionais, Secretaria do Planejamento, Secreta-
ria de Serviços e Obras e Secretaria do Governo Municipal, cabendo a coordenação dos trabalhos a 
SEHAB”. 
36 Conforme França (2010, p. 122), “as empresas de gerenciamento surgiram a partir dos anos 1970, 
quando o governo central investia em grandes obras de construção civil [...]. Sua função era a de 
fiscalizar o andamento das obras, em apoio às equipes da administração pública, quase sempre com 
capacidade limitada para exercer as funções que por lei lhes correspondiam”. 
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p. 197) que os propósitos destes primeiros projetos eram “[...] bastante limitados, visando 

atender aos objetivos do Programa, implantar redes de saneamento básico e infraestruturas 

complementares, com pavimentação, drenagem e obras de contenção [...]”. 

Em acréscimo, relata aquela autora (op. cit., p. 200) que: 

[...] a fragilidade desses primeiros projetos era verificável nas áreas, à medi-
da que iam sendo urbanizadas. Uma quantidade significativa de espaços, ini-
cialmente ocupados de forma precária, resultava em pequenos espaços vazi-
os, quando da abertura de vias, da canalização de córregos e outras interven-
ções, para os quais não havia uso previsto. Essas áreas remanescentes, sem 
uso especificado em projeto, eram objeto de incorporação individual por parte 
dos moradores, com fins de ampliação da moradia. 

 No ano de 1996 foi iniciado o processo de contratação de novos projetos tendo como 

base a experiência do primeiro lote e a incorporação crescente das ideias sobre o ‘novo ur-

banismo’, reforçando a urbanização de favelas como prática de qualificação urbana e de in-

tegração das comunidades à cidade formal37, em contraposição ao seu entendimento como 

prática ‘corretora’, vinculada essencialmente à implantação de infraestrutura básica. 

Nesse período, explica França (op. cit.), foram elencadas 30 áreas, considerando a 

poluição dos cursos-d’água e a densidade da ocupação. Essas áreas foram divididas em 7 

lotes, que foram chamados, por conveniência, de Lotes II e III38. Diferentemente do Lote I, 

para esse conjunto de obras optou-se pela contratação de escritórios de arquitetura que 

apresentação a melhor proposta técnica – modalidade de contratação por consultoria, nor-

matizada pelo Banco Mundial –, em detrimento do menor preço, como é padrão em proces-

sos licitatórios. Conforme relata a autora (op. cit., p. 207), ao final do processo foram con-

tratadas poucas empresas, refletindo as dificuldades encontradas em preencher requisitos 

mínimos e a falta de interesse em participar da seleção: 

[...] ao final do processo, 18 equipes de consultores apresentaram propostas, 
tendo sido selecionadas uma para cada lote, no total de sete empresas con-
tratadas – Diagonal Consultores Associados, A. M. Savelli Engenharia, Proma-
pen Engenharia, Paulo Bastos Arquitetos Associados, João Walter Toscano 
Arquitetos Associados, CPS Engenharia e Vetec Engenharia.  

                                                 
37 Conforme relata França (2010, p. 203-204), “[...] em geral, os moradores estavam ali há uma dé-
cada, mantinham laços de vizinhança e apoiavam uns aos outros quando necessário, o que caracteri-
zava a formação de uma rede de solidariedade que, se rompida fosse, ocasionaria um aumento da 
vulnerabilidade social das famílias.” 
38 Conforme explica França (2010, p. 206), “[...] os lotes eram organizados da seguinte forma: Lote II 
a – Dezenove, Vinte, Nova Guarapiranga I e II; Lote II a e II c – Vila Rubi, São José I e II, São José 
III e Vila Eda e Jardim Manacás; Lote II b – Jardim Esmeralda e Iporanga; Lote II c – Jardim Imbuias, 
Jardim Floresta, Pouso Alegre e Santa Rita II; Lote III a – Parque Amélia, Santa Tereza i e Jardim 
Souza II; Lote III a – Jardim Dionísio I e III, Vila Santa Lucia I e Jardim Copacabana; e Lote III b – 
Ângelo Tarsini, Jardim Aracati, Jardim Capela, Santa Barbara, Jardim Fujihara I e III e Jardim Naka-
mura.” 
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Das sete empresas contratadas, duas eram coordenadas por arquitetos reco-
nhecidos por sua experiência e conjunto de suas obras (Paulo Bastos e João 
Walter Toscano), três empresas de engenharia tinham na função de coorde-
nação arquitetos com experiência reconhecida (Promapem-Raymundo de 
Paschoal, CPS-Marcos Carrilho e Vetec-Volker Link), uma empresa tinha expe-
riência anterior em urbanização de favelas (Diagonal), e apenas uma das em-
presas propôs, como coordenador, um engenheiro (A. M. Savelli).  

Foi elaborado, então, pela Coordenação do Programa e de consultoria específica, um 

Termo de Referência e Diretrizes para Projetos (TDR), que, conforme explica a autora, pas-

sou a direcionar, como roteiro metodológico, as intervenções de urbanização de favelas.  

Seguindo as diretrizes fundamentais, as diferentes propostas apresentadas resultaram num 

ganho em qualidade de projetos e em experiência, que possibilitou a revisão de parâmetros 

urbanísticos adotados, Assim, conforme relata França (op. cit., p. 210), “[...] as principais 

diretrizes adotadas nos projetos foram consolidadas no documento ‘Normas e Especificações 

para a Elaboração de Projetos de Urbanização de Favelas’, elaborado pela SEHAB em 1994, 

para atender às exigências do Programa Guarapiranga”. 

Nesse momento foi também definido o conjunto de projetos que seriam considerados 

básicos39 para a urbanização de favelas. Esses projetos, conforme a Lei Federal nº 8.666/93 

– que institui normas para licitações – devem ser elaborados anteriormente a licitação dos 

Projetos executivos40 e à execução das obras. O grupo de projetos básicos inclui: projeto 

urbanístico e sistema viário; terraplenagem; drenagem; canalização de córrego, contenções; 

rede de distribuição de água; rede de esgotamento sanitário; disposição de lixo doméstico; 

instalação hidráulico-sanitária intradomiciliar, conforme apresenta França (op. cit., p. 214). 

Tendo em vista as dificuldades encontradas nos canteiros de obras das duas fases i-

niciais do programa, com surgimento de interferências físicas ou jurídicas que impediam a 

implantação do projeto tal como elaborado, decidiu-se que os projetos executivos deveriam 

ser elaborados concomitantemente às obras. Dessa forma, a contratação das obras de urba-

nização passou a ser realizada a partir do projeto básico, conforme aponta França (op. cit.). 

                                                 
39 Projeto Básico, conforme disposto no inciso IX, art. 6o , da Lei F. 8.666/93, é o “conjunto de ele-
mentos necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço objeto da licitação, estimar seus 
custos, métodos e prazos de execução. Elaborado com base nos estudos preliminares, devem conter 
os seguintes elementos: “ a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 
da obra [...]; b) soluções técnicas [...] detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformula-
ção [...]; c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar 
à obra[...]; d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos [...]; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programa-
ção, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado [...]”. 
40 Projeto Executivo, conforme disposto no inciso X, art. 6o , da Lei F. 8.666/93, é “o conjunto dos 
elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinen-
tes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”. 
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Na terceira fase de elaboração de projetos – lotes IV a XIII –, os núcleos foram esco-

lhidos considerando as microbacias mais poluídas e/ou com processos de erosão significati-

vos. Nessa fase, uma única gerenciadora foi contratada para a elaboração dos projetos bási-

cos, a JNS – HAGAPLAN. Entende França (op. cit., p. 213) que embora a coordenação da 

equipe da JNS-HAGAPLAN, a partir daí, tenha assumido importante papel no desenvolvimen-

to de projetos coerentes com os avanços alcançados na segunda fase do Programa Guarapi-

ranga (lotes II e III), bem como no acompanhamento das obras, perdeu-se um pouco do  

“[...] espaço de contratação dos escritórios de arquitetura que contribuíam para a ampliação 

do acervo de soluções urbanísticas propostas em conformidade com a especificidade de cada 

área.” A figura 2.20, a seguir, apresenta o conjunto de assentamentos objeto do Programa 

Guarapiranga, com suas respectivas áreas de influência. 

 
Figura 2.20. Intervenções do Programa Guarapiranga no Município de São Paulo. 
Fonte: França (2000, p. 78). 
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Em geral, ao longo da vigência do Programa Guarapiranga, a execução das obras de 

saneamento, entretanto, encontrou entraves na impossibilidade de ampliação das áreas 

atendidas, que foi condicionada a um licenciamento especial para áreas críticas, nos termos 

do artigo 7º da Lei Estadual nº 898/75, conforme apontam Alvim, Bruna e Kato (op. cit.). 

 O decorrer das ações do Programa mostrou que o orçamento inicial não seria 

suficiente, e, embora o aporte financeiro do Banco Mundial – BIRD não pudesse ser 

aumentado, os custos subiram em torno de 30%, conforme dados do relatório da Unidade 

de Gerenciamento do Programa (UGP, 2003) apud Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 242). 

Essas autoras relatam que isso ocorreu especialmente por duas razões: 

[...] a primeira, porque a PMSP decidiu empreender um volume superior de 
obras em relação ao originalmente projetado; a segunda, porque a PMSP, no 
decorrer da elaboração dos projetos executivos das áreas de intervenção, es-
pecialmente no caso das favelas, optou por soluções urbanísticas, que intro-
duziram medidas reestruturadoras do espaço urbano, de maior amplitude e 
impacto social [...] de certa forma, compensado pela redução dos custos es-
timados de alguns outros componentes, tais como: adequação e controle do 
sistema de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos; parques 
e recuperação de áreas mineradas; obras de saneamento. 

Segundo Marcondes (1999), para a consecução dos objetivos do Programa e, estra-

tegicamente, dos subprogramas, foi utilizada uma metodologia formulada com base na con-

cepção de desenvolvimento sustentável do território, sob três aspectos: 1. ações corretivas e  

medidas de recuperação ambiental e urbana, melhorando a qualidade de vida dos habitan-

tes; 2. desestímulo do avanço da urbanização por meio do incentivo à atividades como  agri-

cultura, silvicultura e piscicultura; 3. mecanismos institucionais de viabilização do programa, 

colocados no novo modelo de gestão integrada. 

Santoro, Ferrara e Whately (op. cit., p. 111) apresentam ainda uma breve avaliação 

do Subprograma de recuperação urbana, destacando relativamente a urbanização de favelas 

e readequação de loteamentos. As intervenções ficaram aquém do estimado no início, 

atingindo 32,5% e 41,2% das metas, respectivamente. A lacuna que não foi atingida pelo 

programa, inclusive no que se refere ao saneamento básico (61% dos domícílio conectados, 

contra 89% da meta), pode ser atribuída as várias reavaliações da possibilidade de 

atendimento pelas redes e pelo crescimento populacional na região, talvez em parte 

resultado de ações fiscalizatórias ineficientes. 

Ancona (2002, apud Alvim, Bruna e Kato, op. cit.) aponta que o Programa Guarapi-

ranga acabou não reduzindo o nível de poluição que existia por volta de 1991, enfatizando 

também a questão do crescimento da população da bacia entre 1991 e 2000, que foi de 

38,5%. Essa autora aponta ainda, como principal problema a ser equacionado, o dos custos 



CAPÍTULO 2    ■   LEGISLAÇÃO E PROGRAMAS PARA AS ÁREAS DE MANANCIAIS DA RMSP E A RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 90

das intervenções – que se apresentaram muito altos – e a possibilidade de expansão das 

mesmas e das ações do Programa – frente à esses custos, que surgem como fatores limitan-

tes. 

Há avaliações positivas, por outro lado, conforme verifica-se tanto no relatório final 

da UGP (2003), como em França (2009), apresentados por Alvim, Bruna e Kato (2010).  Es-

sas autoras (Ibidem) apontam que o atendimento aos objetivos específicos do Programa 

pode ser considerado satisfatório, especialmente quanto ao Subprograma III, referente à 

urbanização de favelas, que “mostrou-se, ao seu final, bastante bem-sucedido, afirmando-se 

como intervenção adequada para áreas habitacionais dessa natureza” (p.241). 

 As mesmas autoras, no entanto, apontam, por outro lado, algumas limitações de ca-

ráter legal, especialmente quanto à legalização das propriedades e formas de recuperação 

de custos das intervenções de urbanização, que devem ser superadas em projetos futuros.  

Segundo França (op. cit.), a ação de urbanização de favelas desenvolvida por meio 

do Subprograma III, integrado a outras ações, especialmente àquelas do Subprograma I – 

de saneamento –, resultou uma nova condição exemplar para a condução de políticas públi-

cas.   

Essa integração, intrínseca às ações de urbanização, as tornam parte significativa do 

Programa, pois seu resultado inclui melhorias em infraestrutura sanitária e urbana, além de 

eliminação de áreas de risco, com o mínimo de remoções de moradias e consequente melho-

ria na qualidade de vida dos moradores da bacia. Pode-se verificar que no entendimento de 

França (Ibidem), conforme apontado por Alvim, Bruna e Kato: 

[...]as intervenções de urbanização de favelas mostraram-se sustentáveis, 
com níveis de qualidade urbana bastante próximos aos previstos para a área 
de mananciais, uma vez que foi implementado um conjunto de equipamentos 
e espaços públicos, que conferiu ganho ambiental significativo. Isso se deve 
principalmente ao efeito do aumento da autoestima e da consciência de cida-
dania, que se verifica na população moradora nas áreas urbanizadas, o que 
se reflete em maior grau de respeito às áreas e equipamentos públicos, bem 
como na melhoria e consolidação das moradias. (op. cit., p. 240) 

Embora algumas metas não tenham sido atingidas, foi a primeira vez que um 

programa do governo conciliou dois grandes desafios como objetivos: preservação e 

ocupação. França (op. cit.) aponta que aparece também uma nova parceria: governo/ 

moradores. Essa autora explica que a manutenção e proteção das áreas fica também ao 

encargo dos moradores, que devem ser dotados de todas as condições para exercer a 

cidadania, e complementa que essa experiência abriu espaço para “um novo esquema 

institucional de gestão dos mananciais, com responsabilidades compartilhadas entre 

Governos Estadual, Municipal e sociedade” (p. 34). 



CAPÍTULO 2    ■   LEGISLAÇÃO E PROGRAMAS PARA AS ÁREAS DE MANANCIAIS DA RMSP E A RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 91

Além de iniciar uma forma inovadora de gestão, colaborando para a criação de sub-

comitês no interior da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e constituição de Agências de bacias 

como órgãos gestores, o Programa também acabou influenciando, através das ações práti-

cas, a revisão da Legislação de Proteção aos Mananciais, conduzindo à promulgação da Lei 

nº 9.866, de 1997 – nova Legislação de Proteção e Recuperação dos Mananciais, conforme 

salienta Alvim, Bruna e Kato (op. cit.) 

O Programa Guarapiranga, além das intervenções, abarcou e incentivou uma série de 

estudos sobre a bacia hidrográfica, colaborando para a ampliação do entendimento sobre os 

impactos da urbanização sobre o meio ambiente protegido, e de como olhar e gerir esse 

território. Conforme aponta Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 237), no âmbito do Programa 

Guarapiranga, a principal produção técnica elaborada foi o Plano de Desenvolvimento e Pro-

teção Ambiental da Bacia Guarapiranga – PDPA, “elaborado no período 1995/1997 em para-

lelo ao processo de aprovação da Lei nº 9.866/97. O PDPA, no entanto, acabou sendo defi-

nido como um dos principais instrumentos de proposição das legislações especificas das A-

PRMs”. 

A implantação do Programa Guarapiranga tornou-se um marco da atuação em larga 

escala dos programas de urbanização e regularização fundiária tanto de favelas quanto de 

loteamentos irregulares. Entretanto, ao final da parceria com o Banco Mundial, no ano 2000, 

a escassez de recursos permitiu que somente algumas obras já em andamento continuassem 

a ser realizadas de modo lento, e somente no ano de 2005 o Programa foi ampliado – 

passando a atuar também na sub-bacia Billings –, e novos convênios para alocação de 

recursos financeiros foram firmados com o Governo Federal, conforme declarado pela 

PMSP41, sendo denominado Programa Mananciais.  

                                                 
41 A Prefeitura Municipal de São Paulo mantém site no qual descreve os objetivos de cada Programa 
Habitacional realizada e suas principais características. Sobre o Programa Mananciais, o artigo resumi-
do está disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/ programas/ 
index.php?p=3377. Acesso em: 20. mar. 2011. 
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2.4 PROGRAMA MANANCIAIS: AÇÕES E PERSPECTIVAS EM CURSO 

À vista da ampliação do Programa, abarcando toda a área dos mananciais sul, sua 

denominação foi alterada para Programa Mananciais. Os objetivos do Programa também não 

são mais restritos à implantação da infraestrutura de saneamento, mas passam a considerar 

o saneamento ambiental da sub-bacia e a recuperação socioambiental de assentamentos 

precários. Como objetivos específicos deste Programa, destaca a PMSP (Ibidem): a)  recupe-

rar e conservar a qualidade das águas dos reservatórios Guarapiranga e Billings; b) melhorar 

as condições de vida dos moradores; c) garantir a inclusão social da população e a sustenta-

bilidade das intervenções urbanísticas realizadas pelo Programa, que transforma áreas de-

gradadas em bairros. 

O Programa Mananciais mantém-se sob coordenação da Secretaria de Saneamento e 

Energia do Estado, tendo a PMSP como contribuidora do aporte finanaceiro e também 

executora, em parceria com a CDHU e com a Sabesp. Recursos do Governo Federal também 

são captados por meio de convênios com o PAC42 mananciais, tendo a CEF como agente 

financeiro. Cabe salientar que, conforme informações obtidas junto à SEHAB43, os recursos 

totais do Programa correspondem a quase o dobro do que foi destinado ao Programa 

Guarapiranga. 

Destaca-se que a continuidade das ações de regularização de assentamentos precá-

rios em mananciais, realizada pelo Programa Mananciais alinha-se às disposições da Agenda 

21 do Estado de São Paulo, que ressalta a necessidade urgente de ações para a melhoria da 

qualidade das águas dos mananciais da RMSP. O referido documento, em seu capítulo 6, 

aponta que a RMSP encontra-se em situação-limite quanto à disponibilidade de recursos hí-

dricos, tendo em vista o elevado crescimento e adensamento populacional, principalmente 

em áreas periféricas, inclusive de mananciais, e a tendência ao aumento da demanda por 

água pela atividade industrial.   

Em Richards (2009), é destacado que a pressão pela demanda acarreta o rodízio pe-

riódico para abastecimento de água em algumas áreas da metrópole e a compensação por 

meio do abastecimento de água captada da UGRHI Piracicaba/Capivari/Jundiaí de onde vem 

cerca de 31m3/s. Conforme o referido aparato legal, “essa solução de importar água de ou-

tras regiões não é mais viável”, tendo em vista que “as regiões vizinhas também passam por 

processo de aumento da demanda por água, gerando uma competição regional” (Ibidem, p. 

                                                 
42 Programa de Aceleração do Crescimento. 
43 O engenheiro Ricardo Sampaio, coordenador de mananciais da Superintendência de Habitação Po-
pular – Habi, concedeu entrevista em março de 2011. 
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14). Uma alternativa apontada pela Agenda, mas também por ela contestada, seria a utiliza-

ção da Represa Billings, entretanto a ocupação irregular de parte de suas margens acarreta 

poluição hídrica e assoreamento, agravados pela reversão ocasional do rio Pinheiros para 

manter o nível da Represa – ação proibida em 1992, mas discutida quando há agravamento 

do abastecimento de energia.  

Em acréscimo, segundo aponta Forest (2001), estudos sobre a poluição dos manan-

ciais da RMSP demonstram que “a água passa a custar sete a oito vezes mais por causa do 

tratamento” no sistema Guarapiranga-Billings. 

Considerando a situação dos mananciais sul, entre a pressão por habitação e a pre-

servação dos mananciais de abastecimento da cidade, o Programa Mananciais tem como 

principais ações destacadas pela PMSP (op. cit.): i) implantação de redes de água e de coleta 

de esgoto; ii) drenagem de águas pluviais e de córregos; iii) coleta de lixo; iv) melhorias 

viárias para veículos e pedestres, com pavimentação e abertura de ruas e vielas; v) elimina-

ção de áreas de risco; vi) iluminação pública; vii) criação de áreas de lazer e centros comuni-

tários; viii) reassentamento de famílias; ix) construção de unidades habitacionais; x) acom-

panhamento social junto à população moradora do local; xi) educação ambiental;  xii) regu-

larização fundiária mediante aprovação das Leis Específicas de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais Guarapiranga e Billings 

Dentro disso, em termos numéricos, conforme apontam Alvim, Bruna e Kato(2010, p. 

242), a primeira fase do Programa (2005-2007) concentrou-se em obras já iniciadas pelo 

Programa Guarapiranga, beneficiando, entre os anos de 1994 e 2007, “cerca de 38.000 famí-

lias, 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”. Essas obras estavam especialmente loca-

lizadas na subprefeitura M’ Boi Mirim e na parte do território da Capela do Socorro inserida 

na sub-bacia Guarapiranga. Nesse período, conforme mencionam Alvim, Bruna e Kato (Ibi-

dem), “foram urbanizadas 71 favelas com obras completas de infraestrutura, cujos investi-

mentos somaram R$ 495 milhões”. 

A meta atual do Programa Mananciais, conforme dados da minuta PMH (2010), é ur-

banizar e regularizar 81 assentamentos precários, entre favelas e loteamentos irregulares, 

atendendo ao princípio da moradia digna e da recuperação socioambiental. Explicam Alvim, 

Bruna e Kato (Ibidem) que, nesta segunda fase, iniciada no ano de 2008, a prioridade das 

intervenções são os assentamentos em “áreas de risco indicadas no Plano Emergencial de 

Recuperação dos Mananciais de 1998, em áreas objeto de Ações Civis Públicas e áreas re-

manescentes das obras da Primeira Fase do Programa Guarapiranga”. A figura 2.21, a se-
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guir, apresenta a localização dos assentamentos objeto de intervenção na segunda fase do 

Programa Mananciais. 

 
Figura 2.21. Intervenções da segunda fase do Programa Mananciais. 
Fonte: Mapa cedido pela SEHAB. 

É importante destacar que, com base nos critérios de elegibilidade supramenciona-

dos, as ações do Programa são priorizadas com base nos instrumentos hoje disponíveis: o 

Habisp44 e o Sistema de Priorização de Intervenções.  

Conforme informações45 obtidas junto à SEHAB, das 81 áreas de intervenção desta 

segunda fase, 45 contarão com recursos do PAC–mananciais. As obras já foram licitadas, 

                                                 
44 O Habisp é um programa georreferenciado desenvolvido pela SEHAB para orientar a priorização de 
intervenções pelo Poder Público, porém, disponível e acessível a todo cidadão por meio da internet 
(www.habisp.inf.br). 
45 Conforme entrevista com o engenheiro Ricardo Sampaio, coordenador de mananciais da Superin-
tendência de Habitação Popular. 
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sendo distribuídas em 8 lotes, totalizando um investimento de 900milhões de reais que be-

neficiará cerca de 60.042 famílias. 

As obras de urbanização previstas são seguidas por ações de regularização legal jurí-

dica/registraria, o que é de extrema importância para as comunidades, conforme explicado 

anteriormente, e um avanço possibilitado pela na Legislação de proteção e Recuperação aos 

Mananciais do Estado de São Paulo. Em acréscimo, o Programa Mananciais incorpora tam-

bém o acompanhamento social contínuo dessas comunidades e o atendimento habitacional 

provisório ou provisão de moradia quando não há possibilidade de manutenção da população 

no local.  

Cumpre destacar que esse programa está inserido numa articulação inédita entre 

programas estaduais e municipais e as secretarias envolvidas. Em complementação às ações 

de urbanização, regularização e implantação de infraestrutura, destaca-se a contribuição das 

ações do Programa Córrego Limpo (com o Governo Estadual), especialmente no que diz res-

peito à redução da carga poluidora nos córregos – objeto de despoluição – e, consequente-

mente, das sub-bacias.  

Destaca-se ainda a parceria com os projetos de parques lineares, da Secretaria Muni-

cipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA). A partir da implementação do Habisp, coalimentado 

com dados da SVMA, as intervenções passaram a ser tratadas mais especificamente no âm-

bito de cada microbacia, cujos contribuintes são muitas vezes objeto de parques lineares. No 

âmbito do Programa 100 Parques, de responsabilidade da SVMA, conforme ressaltam Alvim, 

Bruna e Kato (2010, p. 243), “a parceria com a SEHAB ocorre por meio de acertos que en-

volvem a construção de parques lineares ao longo dos principais cursos-d’água, implantação 

de espaços públicos e equipamentos de lazer, em áreas consideradas estratégicas ao Pro-

grama Mananciais”.  

Os parques lineares, que constituem uma das diretrizes para tratar os recursos hídri-

cos e áreas verdes do Município, conforme disposto no Plano Diretor Municipal, são funda-

mentais para a recuperação dos fundos de vale e restauração da lógica ambiental da bacia 

hidrográfica, conforme ressaltam Alvim, Bruna e Kato (Ibidem). 

O Programa Mananciais é considerado estratégico pelo Governo Municipal, tanto para 

a recuperação socioambiental dos assentamentos precários (loteamentos irregulares e fave-

las) quanto para a consequente requalificação ambiental das sub-bacias e o estabelecimento 

desejável do saneamento ambiental. Embora o Município possua outros programas de urba-

nização e de regularização, este é especificamente coordenado à parte, tendo em vista as 

ações conjuntas com o Governo Estadual. 
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Nesse contexto de ações estratégicas, situam-se os casos do núcleo urbanizado Jar-

dim Iporanga/Jardim Esmeralda e do Cantinho do Céu / Gaivotas apresentados no capítulo 

5. Essas obras, iniciadas em fases distintas do Programa – a primeira ainda pelo Programa 

Guarapiranga –, apresentam propostas de urbanização de favelas e regularização urbanística 

que exemplificam os objetivos do Programa e que vem sendo aplicadas, a exemplo, em ou-

tras intervenções municipais. Cada qual em uma sub-bacia hidrográfica, porém inseridas na 

mesma subprefeitura municipal, essas áreas estão sujeitas a diferentes regulamentações 

urbanísticas, porém, vislumbra-se a possibilidade de serem regularizadas, no sentido comple-

to do termo, à luz da legislação vigente. 
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A legislação urbana e a atuação do Estado foram (e continuam sendo) responsáveis 

pela organização espacial da cidade. Em São Paulo, conforme explicita Rolnik (1999, p. 181), 

esta é “fortemente enraizada nos princípios formulados no início do século XX”, que 

contrapõem áreas mais privilegiadas no interior da cidade (áreas de prestígio) às áreas 

localizadas fora da cidade (local de moradia popular), cuja infraestrutura de todo tipo 

demora muito a chegar. 

No estudo do espaço intra-urbano1 de algumas metrópoles2 brasileiras, Flávio Villaça 

(2001) aponta a relevância das localizações para a instalação de uma determinada atividade, 

seja residencial ou não. Evidencia este autor (op.c it.) o deslocamento das classes sociais 

mais abastadas num eixo preferencial das cidades – eixo sudoeste no caso de São Paulo –, 

destacando as ações associadas a esse processo, que acabam refletindo também, de certa 

forma, nas localizações dos bairros residenciais mais pobres. 

Nas décadas que se passam para a construção e crescimento da metrópole 

contemporânea, evidenciam-se processos socioespaciais duais, conforme explica Grostein 

(2001, p. 15), e que se manifestam: 

[...] no reconhecimento de uma cidade ‘formal’ assumida pelo poder público, 
onde se concentram os investimentos urbanos de todo tipo, e de outra 
construída à sua margem, que tem no conceito cidade informal a expressão 
mais abrangente para designá-la, pois associa o fenômeno da expansão 
urbana ilegal ao da exclusão social. Nele está implícito o pressuposto de que 
o acesso à cidade se dá de modo diferenciado e que é sempre socialmente 
determinado, compreendendo o conjunto das formas assumidas pelos 
assentamentos ilegais: loteamentos clandestinos/irregulares; favelas; e 
cortiços. 

A legislação não está dissociada destes processos; pelo contrário, pode inclusive 

acentuá-los. Dessa forma, para melhor compreensão da ‘evolução’ do aparato legal em 

relação à localização da habitação popular e à expansão da cidade informal, a proposta 

deste segundo capítulo é apresentar, ainda que brevemente, aspectos relativos à legislação 

de uso e ocupação do solo que conformaram e interferem nas localizações na cidade, dando 

ênfase à ocupação habitacional de baixa renda. 

Dentro disso, na primeira parte deste capítulo, é apresentado o histórico do 

desenvolvimento da legislação de uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo e da 

repercussão de sua aplicação na produção do espaço urbano, com destaque para a 

periferização da população de baixa renda e sua localização na área dos mananciais sul.  

                                                 
1 Espaço intra-urbano: termo elaborado por Villaça (2001) para estudo dos espaços nas cidades e 
metrópoles, diferenciando da expressão ‘espaço urbano’, amplamente utilizada em estudos regionais. 
2 Villaça (2001) analisa empiricamente a formação histórica do espaço intra-urbano em seis 
metrópoles brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador. 
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No item 2, considerando que a definição de uma Política Habitacional coerente com a 

realidade da cidade e a consequente edição de leis que a viabilize estão diretamente 

relacionadas com o conhecimento dos espaços urbanos e de suas características sociais, 

procura-se apresentar alguns fatores considerados para a definição dos cenários urbanos 

(atual e futuros), sobre os quais se fundamenta a atual Política Habitacional do Município.  

Na sequência, apresenta-se a legislação municipal vigente, particularizando a questão 

da definição das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e a forma de tratamento das 

áreas de proteção aos mananciais. Por fim, no item 4, procura-se apresentar alguns aspectos 

da minuta do Plano Municipal de Habitação (2010-2024), recentemente apresentada à 

sociedade civil, que incorpora a análise das condições complexas do tecido urbano para a 

definição dos cenários atual e futuros (hipótese de estagnação econômica e de crescimento 

econômico). 
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3.1 LEGISLAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NAS 

ÁREAS DE MANANCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: 

BREVE HISTÓRICO 

Ao findar do século XIX, com a passagem da categoria de cidade colonial para 

metrópole do café, iniciou-se o rápido crescimento3 das camadas populares urbanas de São 

Paulo. Aponta Villaça (2001, p. 227) que foram justamente essas camadas populares, 

posteriormente ampliadas com a chegada da população imigrante, que participaram da 

formação dos bairros residenciais de baixa renda, que podem ser divididos em dois tipos: os 

centrais – mais comuns no início e atualmente em pequena quantidade –, e os periféricos, 

que apareceram posteriormente, em virtude da não possibilidade dessa população adquirir 

moradia em outras regiões da cidade. 

 Na cidade de São Paulo, desde o início do século XX, têm-se registros de população 

moradora de cortiços4 e loteamentos irregulares5. Nesse contexto, Rolnik (1999) aponta que 

o Código de Posturas de São Paulo, datado de 1886, foi o primeiro dispositivo legal a tratar 

da questão da habitação precária, dificultando, a partir da definição de exigências mínimas, a 

construção de cortiços, casas de operários e ‘cubículos’ em área urbana – entendida, nesse 

momento, como aquela onde havia infraestrutura e legislação. No ano de 1894, o primeiro 

Código Sanitário Estadual efetivamente proibiu as habitações coletivas na área urbana. 

Para a autora (Ibidem), essa política urbana municipal acabou por induzir a 

periferização e o aumento dos loteamentos clandestinos como única alternativa viável à 

população de baixa renda, enquanto, por outro lado, valorizava a região central. Em suas 

palavras, “ao proibir o estabelecimento de cortiços na chamada área central, desde 1886, 

impossibilitou que o aumento dos valores dos imóveis fosse compensado por uma utilização 

mais intensa de tais imóveis para fins residenciais” (Ibidem, p. 105).  

                                                 
3 O rápido crescimento urbano no período também pode ser observado em outras cidades brasileiras, 
sendo considerado, conforme aponta Villaça (2001, p. 226), “um dos traços marcantes do processo de 
urbanização que se manifestou no país”. 
4 Entende-se como cortiço a habitação coletiva precária, caracterizada pelo congestionamento e 
condições de insalubridade, podendo ser invadida e/ou de aluguel, conforme ensina Pasternak (2006). 
5 Entende-se como loteamento irregular o parcelamento aprovado, mas com exigências físicas, 
jurídicas ou administrativas não atendidas, ou seja, executado em desacordo com a legislação vigente 
ou com o projeto licenciado. Difere, portanto, de loteamento clandestino, que é aquele sem nenhuma 
licença e em desacordo com exigências jurídicas, físicas técnicas e administrativas, conforme ensina 
Pasternak (Ibidem). 
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Na passagem para o século XX, o Código de Direito Civil de 1902 reafirmou a noção 

de propriedade, colocada pela primeira vez pela Lei de Terras6 de 1850 (Lei Federal). Em 

acréscimo, conforme explica aquela autora, a promulgação da Lei Municipal nº 498/1900, 

não resolvendo o problema da habitação – mas o do mercado imobiliário, mediante 

incentivos fiscais –, determinou:  

[...] um perímetro urbano (excluindo Brás, Belenzinho, Mooca, Pari, Luz, 
Barra Funda, Água Branca, Ipiranga, Vila Prudente) fora do qual seria 
permitida a construção de vilas operárias com padrões especiais, que ficariam 
isentas de impostos municipais (Ibidem, p. 126). 

Começa a nascer, então, conforme aponta Villaça (op. cit., p. 227), “o subúrbio ou 

periferia pobre e subequipada, como forma de inserção no espaço urbano típica das 

camadas de mais baixa renda [...] ocupando parcelas do espaço urbano desprezadas pelas 

de mais alta renda”. 

À vista dos loteamentos clandestinos que já se constituíam nas periferias, no ano de 

1923, a Lei Municipal nº 2.611 procurou regulamentar a doação de área à municipalidade – 

ruas e áreas verdes – e definiu lote mínimo em 300m², com frente de 10,00m. Verifica-se 

que, a partir de então, a questão do tamanho do lote mínimo começa a permear a legislação 

relacionada ao parcelamento do solo e a sua destinação para habitação popular, o que 

entende-se estar diretamente vinculado à viabilização7 da construção e venda para a 

população de baixa renda. 

Para a cidade – ou seja, na porção do território assim definida na época –, foi 

introduzido, em 1929, um zoneamento em favor da verticalização da área central, o Código 

de Obras Arthur Saboya, sucessor da Lei Municipal nº 2.332 de 1920, que, baseado no 

Código de Nova Iorque, condicionava a verticalização à largura das ruas. Aponta Rolnik (op. 

cit.,p. 129) que com “a lei de 1929 [...] demarcou-se a possibilidade de verticalização: 

estimulada na zona central, possível sob condições na zona urbana, e proibida nas zonas 

suburbana e rural”, De acordo com essa autora: 

[...] desde então, a verticalização tem sido uma estratégia para atualizar 
áreas altamente valorizadas da cidade e a expressão (juntamente com os 

                                                 
6 A Lei de Terras (Lei Federal nº 601 de 18/9/1850) definiu a forma de aquisição de terrenos 
exclusivamente por meio da compra num período de grande crescimento da imigração estrangeira 
para a agricultura e de cessação do tráfico de escravos. Conforme explica Silva (1997, p. 17), “ela 
vem deixar as regras claras sobre terras devolutas, sesmarias, colônias nacionais e estrangeiras”. Pelo 
estabelecimento da necessidade de compra de terrenos, não pôde mais “o poder público continuar a 
ceder terras devolutas para os que queiram cultivar ou morar”, ou os cidadãos apossar-se delas. 
7 Os lotes produzidos legalmente internalizam os custos de sua produção e de sua localização no valor 
da venda. Sendo assim, frente à capacidade de compra da população de baixa renda, “os lotes feitos 
legalmente são caríssimos”, conforme aponta Edésio Fernandes (2009). 
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loteamentos exclusivos) de um dos extremos de um mercado dual. O outro 
extremo, às vezes mais lucrativo que os próprios empreendimentos ricos, era 
a expansão não regulada na zona rural (Ibidem, p. 129). 

Assim, até 1931, a cidade clandestina, aquela que ocorria fora dos limites do que era 

definido como cidade, não era propriamente reconhecida. Só então, conforme afirma Rolnik 

(Ibidem, p. 165), “o então prefeito Anhaia Mello reconheceu que a cidade clandestina era 

maior do que a oficial” e, com essa constatação, que seriam necessárias “medidas para 

regularizar o que estava em condição irregular”. A partir da década de 1930, segundo 

Bonduki (1998, p. 88), “houve uma mudança significativa na abordagem do problema 

habitacional”, em comparação ao que vinha até então sendo proposto, relacionado 

especialmente à questão da salubridade. 

De acordo com Rolnik (op. cit, p. 166), “logo depois de assumir o poder, Anhaia Mello 

estabeleceu o Ato nº 25/30, que proibia a construção em qualquer zona municipal da cidade 

sem o prévio alvará e sem que o lote desse frente para via pública”, propondo “mecanismos 

que implicavam mais planejamento e controle sobre o desenvolvimento urbano pelas 

autoridades municipais”. Entretanto, tendo em vista as exigências da lei anterior e o 

tamanho da ‘cidade clandestina’, “três meses depois [...] foi revogado pelo Ato 129/31, que 

diminuía as exigências [...], aceitando a construção em ruas irregulares sob certas 

condições” (Ibidem, p. 166). 

Outras medidas, entretanto, valorizavam o centro e bairros da elite, e, ao passo que 

era dada maior importância a algumas áreas da cidade, especialmente a central, variava a 

localização das moradias populares, conforme aponta Villaça (op. cit.). É notável que, no 

mesmo ano do reconhecimento da proporção do problema representado pela cidade não 

oficial, “o prefeito Anhaia Mello aprovou o Ato 127, que ‘instituía o zoning para determinados 

distritos urbanos e estabelecia uma comissão para o estudo desse problema na cidade’’, 

conforme aponta Rolnik (op. cit., p. 173). 

No ano seguinte, desta vez voltado à irregularidade, “a promulgação do Ato 304/32 

permitiu às autoridades reconhecer edificações em loteamentos que haviam sido abertos em 

desacordo com a lei”, conforme explica Rolnik (Ibidem, p. 167). Essa aceitação dependeria 

do parecer da Diretoria de Obras Municipais, que indicava, quando necessárias, modificações 

para que a edificação pudesse ser aceita, e desta forma, nas palavras de Rolnik (Ibidem, p. 

167), “a clandestinidade ganhava o estatuto de uma extralegalidade dependente da 

intermediação do Estado – no caso do Município – para ser reconhecida”. 

No início do século XX, então, com a permanência do problema da irregularidade e 

clandestinidade, e não somente na cidade de São Paulo, foram editadas diversas leis e 
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decretos relacionados aos loteamentos. Em 1937, entrou em vigor o Decreto – Lei Federal nº 

58/37, dispondo sobre loteamentos no território brasileiro, e em 1938 o Decreto Federal nº 

3.079, regulamentando o primeiro, dispôs sobre os requisitos mínimos de um loteamento, 

sendo proposta a área mínima do lote em 250m² e a vinculação à infraestrutura, arruamento 

e área verde. Para evitar problemas com documentação e posse desses terrenos, no ano de 

1939 o Decreto-Lei Federal nº 4.857 instituiu a figura do registro público. Conforme explica 

Pasternak (2009), “é nessa lei que vai se verificar a presença de alguma regulamentação 

sobre loteamentos”. 

Uma nova postura em relação à clandestinidade foi adotada em 1934, com a 

instituição de um novo código de obras8, denominado “Novo Código de Obras Arthur 

Saboya”. Para Rolnik: 

[...] significou que, potencialmente, qualquer lugar da cidade poderia receber 
melhoramentos públicos. A questão seria como esse local seria considerado 
legal e, em decorrência, merecedor do ‘favor’ de ser incorporado à cidade 
oficial [...]. Na nova versão, qualquer casa construída na zona rural não 
precisaria de um alvará: era suficiente localizar-se a 2 metros de cada vizinho 
e recuada 4 metros de uma rua pública ou particular para poder ser aceita 
como regular (op. cit., p. 168-169). 

  Acrescenta a autora que bastava: 

[...] notificar a diretoria de obras e apresentar o projeto, que poderia ser 
assinado pelo proprietário, construtor ou engenheiro [...] para que as ruas 
que haviam sido abertas sem autorização prévia pudessem ser aprovadas, 
algumas condições foram introduzidas – o que inexistia na versão de 1929. 
[...] A velha ordem não se transformava para incorporar diferentes formas de 
ocupação do espaço; ela apenas, seletivamente, tolerava exceções à regra 
(Ibidem, p. 169). 

Na década de 1930, conforme aponta Rolnik (Ibidem, p. 172), a nova relação entre o 

governo e a sociedade – camadas populares – se expressou na legislação urbanística, 

podendo-se mencionar a instituição do Ato nº 1123 de 30 de junho de 1936, talvez a 

primeira grande Lei Municipal de Anistia para o território popular, ao definir: “as casas dos 

pobres e trabalhadores construídas até essa data na 2ª e 3ª subzonas urbanas e na zona 

rural que se encontram em condição razoável de higiene e segurança, poderão ser aceitas a 

juízo do Departamento de Obras e Serviços Municipais”.  

Salienta ainda a autora que, com esta definição, o Ato incluía potencialmente 

qualquer um e, “além disso, ela definia o Estado como árbitro absoluto, que poderia decidir 

                                                 
8 Até a promulgação da lei de zoneamento em 1972, as leis de uso e ocupação do solo e posturas 
integraram o Código de Obras Arthur Saboya de 1934, como um compêndio. 
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baseado unicamente em seu compromisso de defender o interesse do povo”, que retribuiria 

pelo voto (Ibidem, p. 172). 

Nota-se que, enquanto procurava-se incorporar os subúrbios à cidade oficial, foram 

também sendo construídos e consolidados instrumentos de controle e valorização da 

ocupação nas regiões de maior importância, de forma que estas pudessem manter suas 

características.  

Durante a década de 1940, o rodoviarismo e a construção de grandes avenidas 

marcaram o urbanismo da primeira gestão de Prestes Maia como prefeito (1935-1945). O 

Plano de Avenidas de 1930, elaborado entre 1924 e 1928 pelo engenheiro municipal João 

Florence de Ulhôa Cintra em conjunto com Francisco Prestes Maia, propunha, conforme 

explica Campos (2004, p. 34), “desafogar o "triângulo" e a colina histórica, estruturando, 

com radiais e outros dois circuitos perimetrais, um ambicioso esquema radial-perimetral de 

circulação automóvel para a cidade, incentivando seu crescimento horizontal e vertical”.  

A implantação9 do Plano de Avenidas alterou radicalmente a conformação da cidade e 

a configuração da área central, segundo Campos (Ibidem). No mesmo período, explica 

Rolnik (op. cit.), uma nova ideia de plano urbanístico era elaborada por Anhaia Mello, 

procurando abarcar a cidade como um todo e conduzir seu crescimento vertical e horizontal, 

tendo como célula básica a unidade de vizinhança.  

Na mesma década, no ano de 1942, a promulgação da Lei do Inquilinato contribuiu 

para o agravamento da ‘falta de opção’ de moradia da camada de renda mais baixa da 

população, incrementando o número de moradores em cortiços e loteamentos irregulares ou 

clandestinos, bem como o número destes. Para Bonduki (1998, p. 14), “a caracterização da 

habitação como uma mercadoria específica, ou mesmo uma não mercadoria, mas um serviço 

público é essencial para se entender como um governo de caráter conservador”, como o 

Estado Novo de Getúlio Vargas, pôde ter elaborado as medidas radicais de interferência na 

propriedade privada, como foi a Lei do Inquilinato. 

Se, por um lado, conforme Reis Filho (2010, p. 111) a aplicação desta lei, em 

conjunto com as modificações da legislação urbanística, estimulou a “generalização da 

produção de condomínios, como nova forma de promoção” do mercado imobiliário, com 

obras financiadas “quase sempre pela Caixa Econômica Federal e pelos Institutos de 

                                                 
9 A partir da primeira gestão de Prestes Maia, incluindo a “implantação do Perímetro de Irradiação 
(avenidas Senador Queiroz, Ipiranga, São Luís, Rua Maria Paula, viadutos 9 de Julho, Jacareí e Dona 
Paulina, avenidas Rangel Pestana e Mercúrio)” e outras obras como “vias radiais (Rio Branco, Barão 
de Limeira, Liberdade), a diametral Norte-Sul (9 de Julho / Prestes Maia / Tiradentes / Ponte das 
Bandeiras) e o início da segunda perimetral (Amaral Gurgel / Largo do Arouche / Duque de Caxias)”, 
conforme explica Campos (2004, p. 34). 
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Aposentadoria e Pensões, criados durante o governo Vargas”, por outro, conforme aponta 

Rolnik:  

 [...] embora a autoconstrução na periferia já existisse, no começo dos anos 
40 a grande maioria das classes trabalhadora e média ainda vivia em casas 
alugadas [...] mas o congelamento dos aluguéis decretado em 1942 e 
repetidamente renovado nos anos seguintes criou um clima desfavorável para 
o investimento em casas para alugar e acelerou os despejos na cidade, o que 
teve como efeito o aparecimento das primeiras favelas10 em São Paulo e a 
maior ocupação da periferia (Ibidem, p. 203). 

Na época, entretanto, a forma de habitação precária da população de baixa renda era 

mais comumente representada pelos cortiços. Segundo Morse (1970, p. 297-298), uma 

pesquisa realizada com a população de cortiços apontou a “descoberta de um hábito mental, 

em parte responsável pelo cortiço e em parte por este alimentado”, destacando-se o 

“desinteresse tradicional pelo conforto e pela higiene e, muitas vezes, uma irresistível 

compulsão a viver, seja em que condições forem, perto da excitação, do movimento e das 

luzes do centro urbano e suas principais artérias”. Tal fato indicou, para este autor (Ibidem), 

que a solução do problema da habitação não estaria apenas no “simples dispêndio de 

dinheiro e redistribuição de pessoas”, mas teria que “envolver reeducação”. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a redemocratização do país a partir de 

1945, mediante a dissolução do Estado Novo de Getúlio Vargas, e de sua estrutura de poder 

“centralizada, desmobilizadora e paternalista”, nas palavras de Trindade (2010, p.359), a 

Comissão do Plano Diretor, constituída desde 1947, apresentou sua primeira proposta em 

1954: tratava-se, conforme aponta Rolnik (op. cit., p. 198), “do estudo de Anhaia Mello 

‘elementos básicos para o planejamento regional de São Paulo’, conhecido como ‘Esquema 

Anhaia’”. No ano de 1957, com base no projeto, foi promulgada a Lei Municipal nº 5.261, 

apresentando novos parâmetros urbanísticos, como o coeficiente de aproveitamento de “4 

para residência e hotéis, densidade residencial líquida de seiscentas pessoas por hectare, 

mínimo de 35 metros quadrados de terreno por habitação” (Ibidem, p. 198). 

Na década de 1950 a cidade acompanhou a rápida industrialização preconizada pela 

meta o governo do então presidente Juscelino Kubistchek, para o desenvolvimento de “50 

anos em 5”, porém, o grande contingente populacional atraído pelas ofertas de emprego nas 

indústrias não foi absorvido por planos compatíveis de urbanização e promoção habitacional. 

Para Maricato (1996) e Ferreira (2005), o avanço da industrialização brasileira na 

década de 1950, ao contrário do que ocorreu na Europa e Estados Unidos, foi à custa da 

manutenção de baixos salários para a classe trabalhadora, fator considerado como condição 
                                                 
10 Entende-se como favela a ocupação irregular de áreas públicas e particulares, de forma gradual ou 
organizada, conforme ensina Pasternak (2006). 
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para a industrialização, tendo em vista os interesses de expansão do capitalismo 

internacional – à custa de baixos salários aqui no Brasil, era possível aumentar o lucro e as 

vendas, direcionadas à elite brasileira e à exportação. Nesse sentido, entende Ferreira que: 

[...] ao contrário do que ocorreu na formação dos Estados do Bem-Estar 
Social nos países centrais, o processo de concentração populacional nos 
grandes centros industriais brasileiros não foi acompanhado por uma ação do 
Estado que garantisse condições mínimas de infraestrutura urbana e 
qualidade de vida, pois isso resultaria, em última instância, na elevação do 
custo de reprodução da classe trabalhadora, o que não interessava às classes 
dominantes industriais. (Ibidem, p. 13) 

 Neste cenário, em especial no caso de São Paulo, conforme aponta Morse (op. cit., p. 

234), “um dos fatores que contribuíram para esta instabilidade das classes inferiores e para 

sua função como ‘mercadoria de consumo’ era a passividade do proletariado”, que, não 

sendo organizado, não demonstrando consciência de grupo, acabava por ‘aceitar’ as 

condições colocadas pelo empregador, não obstante algumas greves que deram certo.   

O problema da falta de planejamento urbano a longo prazo para atender a nova 

demanda por moradia e empregos, colocada pelo rápido crescimento da industrialização, 

agravava a situação que já se apresentava: inadequadas condições de alojamento e a falta 

de infraestrutura, conforme afirmam Bonduki (op. cit.) e Maricato (op. cit.). Além disso, as 

periferias estavam ficando cada vez mais distantes, com as novas possibilidades adquiridas 

com as linhas de ônibus. 

Com a assunção do autoritarismo político com o golpe militar de 1964 e o 

estabelecimento de um discurso político de priorização das intervenções em moradia, foi 

criado o sistema BNH (Banco Nacional da Habitação)/SFH (Sistema Financeiro da 

Habitação11), que até sua extinção, em 1986, consistiu na principal política habitacional 

federal para a construção de moradia popular, da qual são frutos os imensos conjuntos 

habitacionais localizados nas periferias. Não é objetivo deste trabalho aprofundar as 

características e especificidades desse sistema ou a problemática inerente a esses conjuntos; 

entretanto, cumpre ressaltar as consequências dessa política para Município de São Paulo. 

A partir da criação do BNH, aumentaram as possibilidades de crédito para construção 

civil. No município de São Paulo, essa demanda gerada pela existência dos financiamentos 

                                                 
11 O Sistema Financeiro da Habitação (SFH) é um segmento especializado do Sistema Financeiro 
Nacional, criado pela Lei Federal nº 4.380 de 1964. No ano de 1986, o SFH foi reestruturado com a 
edição do Decreto-Lei Federal nº 2.291/86, que extinguiu o BNH e distribuiu suas atribuições entre o 
então Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU), o Conselho Monetário Nacional 
(CMN), o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Fonte: Banco Central do 
Brasil. Disponível em: http://www.bcb.gov.br. Acesso em: 15 de maio de 2011. 
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habitacionais refletiu12 nos preços médios dos terrenos. Estes quadruplicaram entre 1964 e 

1976, conforme aponta Silva (1997, p. 90), ressaltando que a indicação de médias oculta “o 

fato de que as regiões menos urbanizadas ou habitadas por população mais pobre podem 

sofrer variações de preços ainda maiores, por efeito de investimentos públicos e atratividade 

para o setor privado, inclusive estimulados pela legislação13”. 

O aumento dos recursos para a construção civil aumentou a disputa por terrenos na 

zona urbana da cidade, o que consequentemente elevou os preços dos mesmos. Assim, a 

solução encontrada para a construção dos conjuntos habitacionais pela COHAB/SP foi a 

aquisição de terrenos na zona rural, que tinham preços menores, mas também estavam 

afastados das redes de infraestrutura urbana, conforme aponta Rolnik (op. cit.). 

Outro efeito da valorização do solo decorrente do aumento da demanda por terrenos 

pelo mercado imobiliário foi o aumento do deslocamento da população de mais baixa renda 

em direção às periferias da cidade, em busca de terrenos baratos para autoconstruir suas 

casas. Nas áreas mais afastadas na cidade, nas quais a infraestrutura urbana ainda não 

havia chegado ou era praticamente inexistente – especialmente em relação ao saneamento 

básico, pavimentação de vias e iluminação pública –, os loteamentos novos acabavam sendo 

implantados sem essas condições básicas, embora já houvesse legislação a respeito.  

Entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970, as ocupações para uso 

habitacional começaram a aparecer também nas áreas junto às represas Guarapiranga e 

Billings – especialmente em loteamentos desprovidos de infraestrutura e em favelas – e 

despontaram como problema a ser resolvido do sentido da preservação do meio ambiente. 

À vista desse quadro, no ano de 1967 foi promulgado o Decreto-Lei Federal nº 271, 

que passou a impedir a implantação de loteamentos urbanos sem infraestrutura. Outro 

aspecto importante desse dispositivo legal é que a partir de sua promulgação surgiu a figura 

da concessão do direito real de uso14, aplicável aos terrenos públicos ou particulares para 

                                                 
12  Silva (1997, p. 90) aponta que existem várias causas dos aumentos de valores médios da terra, 
“ligadas ao modelo econômico concentrador de renda e à política desenvolvida pelo BNH”, e lista: “ – 
a demanda gerada pelos efeitos do milagre econômico sobre a capacidade de investimento dos 
setores da sociedade beneficiados;– as possibilidades de ganhos extraordinários dadas pela falta de 
controle sobre os lucros fundiários, de um modo geral, e na atividade incorporadora, em particular;– a 
demanda gerada pela existência de financiamentos habitacionais e pelo aumento descontrolado de 
seus valores; – a  expansão da infraestrutura urbana”. 
13  Conforme aponta Silva (1997, p. 90-91), a promulgação de legislação permitindo a expansão da 
área urbanizada para a construção dos conjuntos COHAB/SP acaba valorizando essas áreas. Outras 
intervenções municipais como, por exemplo, a implantação de infraestrutura ou a regularização de 
loteamentos (também possibilitada por lei), podem potencializar os efeitos do crescimento da 
demanda por lotes nas periferias. 
14 Concessão de direito real de uso é medida jurídica aplicável aos terrenos públicos ou particulares 
ocupados por assentamentos ou atividades de interesse social (como cultivo da terra por meio de 
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fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização e outras 

modalidades de interesse social em áreas urbanas, conforme disposto no art. 7º do Decreto-

Lei. Naquele mesmo ano, foi aprovada a Lei Municipal nº 7.035 para controlar a expansão 

urbana sobre a zona rural da cidade. 

Em 1968 foi elaborado o Plano Urbanístico Básico de São Paulo (PUB). Embora não 

caiba aqui analisar os aspectos do Plano em si, cumpre dizer no âmbito de sua elaboração 

foi realizada uma pesquisa, apontando que “35% das famílias da área metropolitana dessa 

época moravam em sub-habitações (favelas, cortiços e casas precárias na periferia)”, 

conforme aponta Villaça (2001, p. 236). 

No ano seguinte, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 

“buscou reorientar o crescimento urbano para fora dos mananciais” dos vetores norte e sul 

do município, prevendo a expansão urbana nos setores leste e oeste, conforme apontam 

Santoro, Ferrara e Whately (2009, p. 41). Esse Plano, conforme apresentado no Capítulo 2, 

serviu de base para a elaboração da legislação de proteção dos mananciais da Região 

Metropolitana de São Paulo, que foi definida legalmente em 1973, por meio da Lei-

Complementar Federal nº 14. 

 No âmbito municipal foi elaborado em 1971 o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI), redefinindo o potencial construtivo da cidade de São Paulo e 

consequentemente refletindo na demanda por terrenos pelo mercado imobiliário. Rolnik (op. 

cit., p. 200) indica que, “embora as propostas gerais contidas no PDDI aprovado por lei 

nunca tivessem sido implementadas, o coeficiente de aproveitamento 4 por ele definido” 

permaneceu em vigor. Antes disso, o coeficiente de aproveitamento máximo na capital era 

de 6, desde 1966, sendo que os edifícios garagem poderiam chegar, em área construída, a 

15 vezes a área do terreno. 

Resultante da proposta colocada pelo PDDI, a primeira Lei de Uso e Ocupação do 

Solo da cidade, a Lei nº 7.805 de 1972, não ultrapassou o coeficiente de aproveitamento 

máximo 4, indicando coeficiente 3,5 para apenas algumas porções da cidade, basicamente 

localizadas na porção central e na Avenida Paulista (antiga zona Z5), destinando à grande 

maioria da cidade (com algumas exceções) o coeficiente de aproveitamento máximo 1 

(antigas zonas Z1 e Z2) e, em algumas porções, coeficientes15 intermediários. Segundo 

Antonucci (2005), a diferenciação de coeficientes de aproveitamento e das possibilidades 

                                                                                                                                                         
subsistência e atividades de comunidades tradicionais) mediante a qual é realizado um contrato de 
transferência do uso (não da posse) um tempo determinado ou indeterminado, oneroso ou gratuito.  
15 Conforme quadro 2 anexo à Lei Municipal nº 7.805/72. 
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dadas pela legislação orientaram o interesse e a atuação do mercado imobiliário segundo as 

diferentes áreas da cidade, o que resultou na diferenciação morfológica dos mesmos.  

Entretanto, como grande parte do território urbano havia sido demarcado como Z2, e 

não era interessante ao mercado imobiliário a construção limitada a uma vez à área dos 

terrenos, procurou-se estabelecer mecanismos para alterar esse parâmetro em casos 

específicos. Aponta Rolnik (op. cit.) que: “as pressões dos incorporadores rapidamente 

lograram aprovar a Lei 8.001/73 (Lei Adiron), que permitia a elevação de todos os 

coeficientes para o uso residencial verticalizado” (inclusive na Z216), mediante a redução da 

área de projeção da edificação (taxa de ocupação). Essa possibilidade é mantida17 até hoje 

pela Lei de Uso de Ocupação do Solo vigente, permitindo elevar o coeficiente de 

aproveitamento básico18 das antigas zonas de uso beneficiadas19.  

Cabe salientar que na década de 1970, conforme afirma Rolnik (Ibidem, p. 201), ao 

permitir o coeficiente de aproveitamento máximo 4 e os usos mais diversificados onde já 

estavam concentrados os terrenos mais valorizados “a lei se transformou num indexador, 

reiterando o status quo de distribuição de riqueza imobiliária da cidade”.  

Já na década de 1980, a destinação das periferias longínquas às camadas populares 

foi legitimada por lei por meio da instituição da zona de uso Z8 100/1, incluída no 

zoneamento da cidade pela Lei 9.412 de 1981. Explica Rolnik que: 

 [...] a primeira franja da zona rural, destinada a produção de moradia 
popular apenas pelas empresas estatais, como a COHAB [...] possibilitaria, 
segundo seus autores, a compra pelas empresas estatais de terrenos a baixo 
preço, já que se tratava de terrenos situados em zona rural, desvalorizados 
pela impossibilidade de ocupação legal para usos urbanos (Ibidem, p. 203). 

Essa lógica de produção, vinculando terrenos baratos na periferia longínqua ao 

financiamento concedido pelo BNH, entretanto, foi executada a altos custos, considerando-se 

que a sua localização ainda demandava extensão de toda a rede de infraestrutura e, muitas 

vezes, a terraplenagem. São altos também os custos sociais inerentes a esse tipo de 

                                                 
16 Conforme disposto no § 3º do art. 18 da Lei Municipal nº 8.001/73, alterado pela Lei Municipal 
8.881/79. 
17 A possibilidade do aumento do coeficiente de aproveitamento mediante a redução da taxa de 
ocupação incentiva a produção do uso residencial e foi mantida pela Lei 13.885/04, conforme disposto 
no seu art. 240. 
18 A legislação vigente não apresenta um único coeficiente de aproveitamento do terreno, como nas 
legislações anteriores. A relação entre a área construída e a área do terreno é hoje vinculada ao 
critério de área computável e não computável para efeitos desse cálculo e possui três parâmetros: 
mínimo (abaixo do qual o terreno é considerado subutilizado), básico (pelo qual não é necessário 
pagar à Municipalidade além das taxas referentes á aprovação) e máximo (passível de ser atingido 
mediante pagamento à Municipalidade, acima do qual não se pode construir). 
19 As zonas de uso beneficiadas pelo aumento do coeficiente de aproveitamento, mediante a redução 
da projeção da edificação (taxa de ocupação), eram: Z2, Z11, Z13, Z17 e Z18 (para o uso residencial). 
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produção, associado às horas de deslocamento entre essas áreas monofuncionais e os locais 

de trabalho dessa parcela da população, bem como à falta de equipamentos públicos, que 

geralmente não encontrados em quantidade e qualidade no entorno dessas áreas. Para 

Rolnik (Ibidem, p. 204), “a lei reiterou a velha fórmula de criar possibilidades legais para a 

moradia popular apenas onde não existe cidade”. 

Em meados da década de 1970, conforme ressaltam Santoro, Ferrara e Whately (op. 

cit., p. 40), no Município de São Paulo, a ocupação junto aos braços da represa 

Guarapiranga já era “bastante significativa [...], em especial na margem esquerda, onde se 

situa a [subprefeitura] Capela do Socorro”. Além disso, o quadro de poluição das represas 

Guarapiranga e Billings também se agravava. Como reação a essa situação, foi promulgada a 

Legislação de Proteção aos Mananciais (LPM), Leis Estaduais nº 895/75 e 1.172/76. 

Conforme destacado no capítulo 2, a LPM considerava qualquer tipo de ocupação 

urbana como fonte de poluição dos mananciais e definiram locais de preservação total do 

meio ambiente e áreas com padrões de ocupação pouco adensados, nas quais deveria ser 

prevista alta permeabilidade do solo. A restrição ao uso, entretanto, não coibiu de todo a 

ação dos loteadores clandestinos e a invasão de algumas áreas por favelas. 

Em geral, leis extremamente restritivas, que não incorporam a situação existente e 

formas de manter a preservação eficaz do meio ambiente, acabam depreciando o valor da 

terra, tornando-as indesejáveis ao setor imobiliário e desejáveis ao loteador irregular e 

clandestino, conforme apresentado no capítulo 1.  

Ainda na década de 1970, conforme aponta Villaça (op. cit., p. 235), as invasões para 

ocupação habitacional de baixa renda passaram a “afetar a organização territorial das 

classes sociais” na metrópole, à medida que a preferência pelas invasões de locais próximos 

à concentração dos bairros de alta renda foram definindo também a zona sul como “a nova 

região de concentração de favelas da área metropolitana de São Paulo, por ser a mais 

próxima do quadrante sudoeste, onde se concentram as camadas de mais alta renda”.  

Alguns anos depois, em 1979, foi promulgada a Lei Federal nº 6.766 (Lei Lehmann), 

que se tornou marco do quadro legal, dispondo sobre o parcelamento do lote urbano e pela 

primeira vez incriminando o loteador irregular. A partir desse momento, tornou-se possível 

realizar medidas para cobrar do loteador irregular as ações necessárias à implantação dos 

loteamentos (pavimentação de vias, implantação de redes de infraestrutura de saneamento, 

energia e drenagem, entre outros), quando sua localização era permitida pela legislação, ou 

cobrar a indenização das pessoas envolvidas e da municipalidade pela irregularidade. 

No ano de 1981, foi promulgada a Lei Municipal nº 9.413, que, elaborada à luz da 

legislação federal de parcelamento do solo, dividiu os loteamentos do município em quatro 
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categorias20, distinguindo uma categoria de Loteamentos Populares – L3, para os quais as 

exigências relativas ao tamanho do lote e à infraestrutura são menores. 

Nos loteamentos populares, segundo a referida lei municipal, pelo menos 70% dos 

lotes devem ter área de 125m² e declividade de até 30%, sendo admitida variação de até 

140m² para os lotes restantes. Nesses empreendimentos não será admitido outro uso senão 

o residencial unifamiliar, ou seja, cada lote deverá dar acesso a apenas uma residência. A 

área construída máxima será de 125m², mesmo que o lote seja maior. Essas exigências 

tendem a coibir que haja destinação posterior do loteamento para camadas não populares, 

que poderiam custear moradia em lotes maiores. 

Já em relação à infraestrutura, com vistas a atrair empreendedores para o mercado 

legal de lotes populares, foi prevista nessa lei a redução de exigências para a execução dos 

mesmos. Redução esta que não significa autorizar a implantação do loteamento sem 

condições mínimas de infraestrutura, mas reduzir os custos internalizados em sua produção. 

Admitiu-se as seguintes flexibilizações: a) não execução de rede de saneamento básico se 

comprovado que a área admite o tratamento adequado das águas servidas por meio de 

fossas; b) execução da drenagem pluvial apenas nos pontos baixos do loteamento; c) 

pavimentação das vias com declividade superior a 8%. 

Quanto à execução das obras do loteamento, de modo a atender aumentar o prazo 

necessário para concluí-las, possibilitou-se a opção do interessado pela execução prévia ao 

registro do loteamento e dos lotes ou pelo estabelecimento de um cronograma e de 

instrumentos de garantia. Na primeira opção, foi estabelecido prazo de dois anos – 

prorrogável por mais um ano – para o loteador executar as obras de infraestrutura, e 

somente depois de concluí-las poderá registrar o loteamento e os lotes no Cartório de 

Registro de Imóveis. Pela segunda opção, foi definido que o loteador deve apresentar um 

cronograma físico-financeiro da execução das obras e firmar a garantia da execução das 

mesmas mediante pagamento de caução ou vinculação de 50% dos lotes à Prefeitura. Nesse 

                                                 
20 A Lei Municipal nº 9.413/81 prevê as seguintes categorias de loteamentos: a) L1: para o qual 
deverão ser atendidas integralmente todas as exigências daquela Lei quanto ao grau de especificação 
dos projetos e a realização das obras; b) L2: para o qual pode ser executada apenas a parte relativa  
a drenagem dos pontos baixos e ficam dispensadas de pavimentação as vias com declividade inferior 
a 6%; c) L3: nos quais mais da metade dos lotes deve possuir metragem de 125m²; a execução de 
obras de saneamento poderá ser dispensada se comprovado atendimento adequado por fossas; a 
drenagem poderá ser realizada apenas nos pontos baixos; e a pavimentação será obrigatória para 
vias com declividade superior a 8%; d) L4: que deverá atender todas as exigências do L1, mas cujas 
vias executadas e 1/3 das áreas verdes doadas a municipalidade poderão permanecer como de uso 
exclusivo do loteamento por meio da concessão do direito real de uso dado à sociedade que realizou o 
loteamento enquanto ela existir (este foi o caso, por exemplo do loteamento ‘Parque Cidade Jardim’ 
na zona sul de São Paulo, onde hoje foram construídos o Shopping Cidade Jardim e o Condomínio 
Parque Cidade Jardim).  
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caso, o registro do loteamento seria realizado antes do início das obras, e o registro dos 

lotes ficaria condicionado ao término das obras conforme projeto aprovado. 

Na década de 1980, no sentido de incorporar a cidade informal, conforme aponta 

Grostein (op. cit., p. 17), teve início “a política de regularização em massa de loteamentos”, 

para a qual “foi necessária a montagem de novas estruturas especiais, paralelas às 

existentes, bem como o desenvolvimento de uma cultura pública diferenciada, na busca de 

identificar caminhos para agir sobre espaços ilegais e complexos”. Entretanto, nessa década 

e no início da década de 1990, as ações nesse sentido foram realizadas especialmente fora 

das áreas de proteção aos mananciais, sendo principalmente desenvolvidas a partir da 

criação do Resolo21 (1991) e da promulgação da Lei de Regularização de 1994 (Lei Municipal 

nº 11.775/94). 

A partir da década de 1990, uma série de dispositivos legais passaram a abarcar a 

questão da moradia popular. Nota-se, a partir de então, a intenção de proporcionar a 

ocupação por bairros residenciais populares nas áreas mais consolidadas da cidade e de 

legalizar a permanência da população de baixa renda, onde já está localizada, em 

contraposição com o dispositivo da Z8-100/1, mencionado anteriormente. Foram instituídas, 

então, a Lei Municipal nº 10.928/91 (Lei Moura) que regulamentou e garantiu condições de 

moradia em cortiços, e o Decreto Municipal nº 31.601/92, alterado pelo Dec. nº34.039/94, 

que regulamentou loteamentos e edificações de interesse social em áreas públicas. Nesse 

meio tempo, também em 1992, entrou em vigor o Código de Obras do Município de São 

Paulo (Lei M. nº 11.228 e Dec. 32 329), que dispôs sobre as características mínimas de 

habitabilidade e segurança de uma edificação, dentre outras disposições.  

Também nos anos 1990, uma série de melhoramentos viários promovidos pelo Poder 

Público Municipal acarretaram ações de “desfavelamento” de algumas áreas da cidade, 

especialmente localizadas no setor sudoeste. Segundo Fix (2007, p. 97), entre o final do ano 

de 1995 e o início de 1996, cerca de 50 mil pessoas foram removidas de favelas ao longo do 

córrego Água Espraiada. Grande parte dessa população, conforme aponta a autora, 

continuou morando em favelas, porém em locais mais distantes, inclusive na área de 

proteção aos mananciais sul. Dentre as favelas removidas, relata a autora, a do Jardim Edith 

contribuiu para o crescimento da favela do Jardim Esmeralda22, na bacia do Guarapiranga.  

                                                 
21 Precede a criação do RESOLO a Supervisão Especial de Regularização de loteamentos e 
Arruamentos – SERLA (1981), ligada ao gabinete do prefeito, e transferida para SEHAB-PARSOLO em 
1983.  
22 O histórico dessa área, hoje conhecida como Jardim Iporanga / Esmeralda, bem como as 
intervenções realizadas pelo Poder Público, serão apresentados como estudo de caso no capítulo 5 
desta pesquisa. 
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Na época da remoção da favela do Jardim Edith, conforme relata Fix (op. cit.), já 

estava sendo discutida a implantação de Zonas Especiais de Interesse Social por legislação 

municipal, a exemplo da experiência então recente da cidade de Recife23. A demarcação de 

áreas de interesse social naquela cidade havia permitido a intervenção pelo Poder Público, 

em prol da melhoria na qualidade de vida das famílias moradoras em assentamentos 

precários. Relata a autora (Ibidem, p. 104) que a resistência em demarcar o Jardim Edith 

como ZEIS era notória, sendo que os moradores acabaram, em um dos debates públicos, 

sendo ‘aconselhados’ da seguinte forma:  

[...] se fosse vocês eu ia perguntar quanto vai valer o meu barraco, ia pegar 
o dinheiro e sair fora, porque eu já sei que não vão colocar Zeis no jardim 
Edith. Eu tenho certeza de que vocês não vão conseguir ganhar deles 
[referindo-se ao mercado imobiliário], pela pressão que está aí. 

No ano de 1999, foi aprovada a Lei Federal nº 9.785/99, que alterou parcialmente a 

Lei Federal nº 6.766/79. Mediante esta lei, indicou-se a possibilidade24 dos municípios 

declararem áreas como zonas habitacionais de interesse social (ZHIS) e regulamentou-se a 

exigência de infraestrutura mínima para novos loteamentos situados nessas zonas. Foi a 

primeira vez que a indicação de ZEIS foi tratada por legislação de âmbito federal. 

Em 2001, a promulgação do Estatuto da Cidade mudou a forma de planejar e gerir as 

cidades ao especificar diversas ferramentas de intervenção, entre as quais as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS). A aplicação das ZEIS, e de outros dispositivos relativos 

ao cumprimento da função social da propriedade, ficou condicionada à existência de um 

Plano Diretor Municipal. No ano seguinte, à luz do Estatuto da Cidade, foi sancionada a Lei 

Municipal nº 13.430/02 – Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE). O PDE instituiu 

quatro tipos de ZEIS e distinguiu dois tipos de habitação social a serem promovidas e 

subsidiadas pelo governo.  

No mês de abril de 2004, entrou em vigor o Decreto Municipal nº 44.66725, que 

regulamentou as disposições do PDE relativas à habitação social e às ZEIS, indicando 

medidas de flexibilização de parâmetros para aceitação das edificações e parcelamentos de 

interesse social. A Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) – Lei Municipal nº 13.885/04 foi 
                                                 
23 No Recife, conforme salientam Miranda e Moraes (2007, p. 416), “a criação das 26 Áreas Especiais 
(Decreto 11.670/80) refletiu o contexto de mudanças nas políticas urbanas e, especificamente, o 
atendimento aos requisitos para implantação do Programa de Erradicação de Sub-habitação 
(Promorar)”. Os mesmo autores (Ibidem) explicam que “as Áreas Especiais, em 1983, com alguns 
ajustes, passaram a ser reconhecidas pela nova Lei de Uso e Ocupação do Solo”. 
24 No Recife, a definição das ZEIS é anterior a esta lei, sendo institucionalizadas na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo Municipal em 1983, após a execução de programa de interesse social, conforme 
explicam Miranda e Moraes (2007). 
25 Esse Decreto foi alterado pelos Decretos Municipais nºs. 45.127/04, 47.702/06, 49.130/08 e 
51.674/10. 
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sancionada em agosto do mesmo ano, ratificando e complementando o PDE e revisando a 

delimitação das ZEIS, que passaram a ter as características de uso e ocupação do solo 

definidas por essa lei.  

Em 2009, a aprovação da Lei Federal nº 11.977, “Minha Casa, Minha Vida”, criou 

mecanismos de incentivo à construção e aquisição de moradia popular e dispôs sobre a 

regularização fundiária de assentamentos urbanos, tendo as ZEIS como instrumento.  

Nessa última década, pode-se dizer que houve uma mudança de postura em relação 

à periferia irregular e à moradia popular, uma vez que foram elaboradas legislações 

específicas para tratar do assunto, fundamentadas no Plano Diretor Municipal. Por outro 

lado, permanece a questão da menor exigência em relação a essas edificações e 

assentamentos, o que possui seus prós e contras. Cabe dizer ainda que, em que pese a 

aprovação de legislações que indiquem as áreas destinadas à habitação de interesse social, 

aos outros usos e à proteção ambiental, novas invasões e loteamentos clandestinos ou 

irregulares ainda são um problema para o município de São Paulo, ocupando, em geral, 

regiões ambientalmente frágeis e de difícil urbanização, como margens de curso-d’água e a 

área de proteção aos mananciais, principalmente junto às represas Billings e Guarapiranga, 

ou mesmo na Serra da Cantareira.  
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3.2 PRESSÃO POR MORADIA E OS MANANCIAIS: CENÁRIO ATUAL  

Além da geografia e da geomorfologia, a conformação dos bairros de São Paulo, 

assim como ocorre em outras cidades, também reflete a aplicação das diversas legislações 

de controle do uso e ocupação do solo, conforme explicam Villaça (2001) e Rolnik (1999). 

Esses fatores são verificáveis na relação entre os espaços públicos e privados, e que 

configura a paisagem e a qualidade ambiental de cada área da cidade. Em outras palavras, 

conforme ressalta Silva (1997, p. 89), estes estão expressos na qualidade das ruas, jardins e 

edificações dos bairros residenciais de mais alta renda, em contraposição com a falta de 

arborização urbana, a má conservação das vias, a carência de espaços públicos, a ausência 

de infraestrutura e a má conservação das edificações dos bairros mais pobres.  

Os problemas de acesso à moradia digna relacionam-se ao dinamismo e à 

complexidade da realidade socioeconômica. A maioria da população não tem condições 

financeiras de morar nos melhores bairros, sendo que uma parcela desta não apresenta 

sequer condições de arcar com os custos da moradia digna na cidade como um todo.  

Flávio Villaça (2001) aponta ainda a questão da espacialização do déficit habitacional 

por meio da segregação espacial, entendendo as medidas ‘protetoras’ aos bairros de mais 

alta renda como formas de perpetuar sua qualidade e manter o foco dos investimentos do 

mercado imobiliário. Por sua vez, Maricato (1996) entende que esse processo de segregação 

espacial pode ser também entendido como de segregação ambiental, à medida que se 

verifica a ocupação de mais baixa renda nas áreas menos valorizadas (pelo mercado 

imobiliário), cujo ambiente construído é – em decorrência – ‘menos valorizado’, e às quais, 

muitas vezes, também correspondem às áreas que apresentam restrições construtivas, como 

os mananciais do Município, por exemplo. 

O problema da habitação popular no Município de São Paulo inclui, desta forma, não 

somente a questão da falta de moradia acessível à parte da população, como também a 

precariedade das soluções encontradas pela mesma: em loteamentos irregulares e 

clandestinos, favelas, cortiços, edificações adaptadas de outros usos e nas ruas. Essa 

situação ainda é agravada pela caracterização geomorfológica dos terrenos mais periféricos 

da cidade, conforme apresenta Silva (1997, p. 96), destacando a existência de uma 

“limitação para a expansão horizontal, sobretudo por assentamentos de padrão precário, 

pois as áreas ambientalmente mais adequadas à urbanização da bacia sedimentar estão 

totalmente ocupadas, restando apenas os terrenos do complexo cristalino, mais íngremes e 

suscetíveis à erosão”. 
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Nesse contexto, de forma a viabilizar o equacionamento da problemática habitacional, 

um panorama nacional, construído por meio de indicadores e de sua distribuição no país, 

fornece bases para a Política Habitacional, em todas as esferas governamentais.   

Esses indicadores definem o chamado déficit habitacional26 que, embora não deva ser 

uma ferramenta isolada de análise – pois pode ‘camuflar’ “uma complexa realidade, por meio 

de uma quantificação padronizada, atemporal e neutra” –, quando apresentada de forma 

setorial, é capaz de demonstrar de forma quantitativa, bem próxima do real, as 

características de falta de moradia e da inadequação de domicílios, explicitadas por faixas de 

renda familiar, conforme destaca pesquisa27 realizada pela Fundação João Pinheiro28 para o 

ano de 2007.  

Com o intuito de não superestimar o déficit habitacional, a metodologia proposta pela 

Fundação João Pinheiro diferencia dois conceitos: o déficit29, associado à necessidade de 

novas moradias; e a inadequação de domicílios, relativa às especificidades do estoque 

urbano de habitações como, por exemplo, necessidade de reformas, carência de 

infraestrutura, problemas fundiários, entre outros, visando embasar as políticas públicas 

voltadas para a melhoria dos domicílios existentes. Os dados aqui apresentados referem-se à 

versão de 2007 e à atualização de 2008, publicada em 201030. 

Conforme dados da pesquisa mencionada, os números do déficit habitacional para a 

RMSP atingiram, no ano de 2008, cerca de 511 mil habitações, ou seja,  8,3% do estoque de 

domicílios, como é possível observar na tabela 3.1 abaixo. No entanto, se comparado ao 

estoque de domicílio vagos31, cerca de 624 mil, como demonstra a tabela 3.2 abaixo, parece 

                                                 
26 O conceito de déficit habitacional compreende o entendimento das necessidades habitacionais, 
sendo constantemente atualizado pelo Censo Demográfico, realizado a cada 10 anos, e pelos dados 
das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio (PNAD). 
27 Disponível no site da Fundação João Pinheiro.Acesso em 20 .jun. 2010. 
28 Desde 1995, o estudo sobre o Déficit Habitacional no Brasil vem sendo elaborado anualmente pelo 
Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro (CEI/ FJP), para a Secretaria Nacional 
de Habitação do Ministério das Cidades. (Ministério das Cidades). 
29 O déficit habitacional, conforme definição da FJP (2009, p. 18), engloba: as moradias “[...] sem 
condições de serem habitadas devido à precariedade das construções ou em virtude de desgaste da 
estrutura física, [...] coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicilio 
unifamiliar), [...] moradores de baixa renda sem condições de suportar o pagamento de aluguel e aos 
que vivem em casas e [...] locais com fins não residenciais”, como embaixo de pontes e viadutos. O 
déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como “déficit por reposição do estoque” e “déficit 
por incremento de estoque”. 
30 Disponível em: http://www.cidades.gov.br. Acesso em: 11. set. 2010. 
31 Com relação à caracterização de ‘domicílio vago’, deve-se destacar que os números obtidos podem 
não corresponder, e geralmente não correspondem, à real possibilidade de incorporação dos mesmos 
ao incremento de moradias de interesse social. Isso acontece porque o conceito de domicílios vagos é 
amplo para abrigar características que somente serão observadas depois, como, por exemplo, 
condições da estrutura da edificação que permitam uma reforma.  
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claro que o problema do acesso à habitação não é única e exclusivamente o da construção 

de novas moradias. 

Tabela 3.1 – Déficit habitacional e percentual em relação aos domicílios particulares 
permanentes por situação do domicílio – 2008 

Déficit habitacional (1) 
Urbano 

Especificação 
Total 

Total 
Rural de 
extensão 
urbana 

Rural 

Déficit 
Habitacional 
Urbano (%) 

(2) 

Brasil 5.572.313 4.629.832 27.899 942.481 9,4 
Estado de SP 1.062.366 1.033.453 7.683 28.913 8,4 
RMSP 511.313 504.403 5.923 6.910 8,3 

Fonte: elaboração da autora com base na publicação da Fundação João Pinheiro/Centro de Estatística 
e Informações (2009). Fonte dos dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de 
Estatística e Informações (CEI), 2008. 

(1) Inclui as famílias que declararam intenção de constituir novo domicílio; 
(2) Em relação aos domicílios particulares permanentes. 

 

Tabela 3.2 - Domicílios vagos em condições de serem ocupados e em construção (1) – 
2008 

Especificação 
Déficit 

habitacional 
Urbano 

Total de 
domicílios 
vagos em 

área urbana 

Déficit 
Habitacional 
Urbano (%) 

(2) 

Domicílios 
vagos urbanos 

(%)   
(2) 

Brasil 4.629.832 5.234.640 9,4 10,6 
Estado de SP 1.033.453 1.169.752 8,4 9,5 
RMSP 504.403 624.833 8,3 10,5 

Fonte: elaboração da autora com base na publicação da Fundação João Pinheiro/Centro de Estatística 
e Informações (2009). Fonte dos dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de 
Estatística e Informações (CEI), 2008. 

(1) Não inclui os domicílios em ruínas e os de uso ocasional; 
(2) Em relação aos domicílios particulares permanentes. 

Em termos relativos, a RMSP representa 9,17% do déficit habitacional do país, sendo 

98,6% em área urbana e 1,35% em zona rural, conforme demonstra a tabela 3.1. A maior 

proporção desse número refere-se à coabitação familiar (incluídas apenas famílias com 

intenção de obter moradia exclusiva), compreendendo 46% do déficit, conforme tabela 3.3 a 

seguir. 
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Tabela 3.3 – Participação dos componentes no déficit habitacional, por situação do 
domicílio – 2008 

Componentes do déficit habitacional urbano (%) Especificação 
Coabitação 
familiar (1) 

Ônus 
excessivo com 
aluguel 

Habitações 
precárias 

Adensamento  
excessivo dos 
domicílios 
alugados (2) 

Brasil 46,7 29,7 18,5 5,1 
Estado de SP 38,9 29,5 27,1 4,5 
RMSP 46,0 30,0 18,0 6,0 

Fonte: elaboração da autora com base na publicação da Fundação João Pinheiro/Centro de Estatística 
e Informações (2009). Fonte dos dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de 
Estatística e Informações (CEI), 2008. 
* Para o Município de São Paulo, foi adotada a fonte da minuta do Plano Municipal da Habitação, com 
dados cruzados das fontes anteriores e do Habisp para fevereiro de 2010. 

(1) Inclui apenas as famílias conviventes que declararam intenção de constituir novo domicílio; 
(2) Componente atualmente não utilizado e agregado ao ônus excessivo com aluguel.  

De acordo com Bógus e Pasternak (Orgs.) (2009, p. 68), que o Município de São 

Paulo, já no ano de 200032, apresentava “o maior déficit absoluto com 173.387 unidades que 

representam 5,81% do parque domiciliar total”. 

A composição do déficit habitacional para 2008 demonstra que as famílias com renda 

de até três salários mínimos são as mais atingidas, representando 74,8% do déficit urbano 

da RMSP e, se somadas às de renda entre 3 e 6 salários mínimos, representam  87,7% do 

déficit, conforme demonstra a tabela 3.4 a seguir. 

Tabela 3.4 – Distribuição percentual do déficit habitacional urbano (1) por faixas de renda 
média familiar mensal – 2008 

Faixas de renda mensal familiar (salários mínimos)  (2) 
Especificação 

0- 3 3 - 6 6 -10 Mais de 10 Total  
Brasil 79,9 8,0 1,6 0,6 100 
Estado de SP 75,4 12,4 2,1 0,6 100 
RMSP 74,8 12,9 2,2 0,6 100 

Fonte: elaboração da autora com base na publicação da Fundação João Pinheiro/Centro de Estatística 
e Informações (2009). Fonte dos dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de 
Estatística e Informações (CEI), 2008. 

(1) Inclusive rural de extensão urbana; 
(2) Não foram incluídos os percentuais em sem renda ou não declarado. 

Para o Município de São Paulo, foi realizada pesquisa pela Fundação Seade, em 

parceria com a Aliança de Cidades, complementando a subdivisão do déficit em aglomerados 

                                                 
32 Ano do último Censo, cujos dados estavam disponíveis para pesquisas. 
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subnormais33, conforme apresenta a tabela 3.5, abaixo. Verifica-se que o único tipo de 

assentamento precário não encontrado nas áreas de mananciais são os cortiços, 

relacionados, por sua vez, à ocupação das áreas mais centrais da cidade. Considerando a 

população do município projetada em 10.834.244 habitantes para 2007, estima-se que os 

moradores de assentamentos precários em mananciais tenham chegado a 5,95% do total de 

habitantes do município naquele ano. 

Tabela 3.5 – Total de domicílios e habitantes em condições precárias por tipo de 
habitação subnormal – Município de São Paulo – 2008 

Tipo Localização Total Domicílios % da população do 
município 

mananciais 247 56.176 

fora de mananciais 1326 321.060 Favelas 

total 1573 377.236 

14,21% 

mananciais 78 14.143 

fora de mananciais 144 16.659 
Núcleos 
urbanizados34  

total 222 30.802 

1,16% 

mananciais 325 94.850 

fora de mananciais 910 389.389 
Loteamentos 
irregulares 

total 1235 484.239 

16,46% 

Cortiços  região central (1)  1091 11.086 
(aprox.) 0,44% 

Total geral (2) 4993 892.277 32,27% 

Total de assentamentos precários em 
mananciais (2) 650 165.169 5,95% 

Fonte: Adaptado pela autora com base em Herling (2008) e Lopez, França e Costa (Orgs.) (2010). 
Dados da Fundação Seade. 

(1) Conforme dados da SEHAB, disponíveis para as subprefeituras da Sé e da Mooca, apresentados 
por Lopez, França e Costa (Orgs.) (2010). As áreas difusas não foram catalogadas por essa fonte, 
podendo haver subestimação do número de domicílios; 

(2) Os dados contidos na minuta do Plano Municipal de Habitação divergem, tendo sido atualizados 
para 2010. Entretanto, não foram utilizados na pesquisa por tratar-se de minuta, não estando as 
referências ainda definitivamente colocadas. 

                                                 
33 Conforme aponta Pasternak (2006), as estatísticas sobre favelas são variáveis conforme 
metodologia adotada. O IBGE tem adotado para a definição do que classifica como aglomerados 
subnormais alguns critérios relativos aos aspectos físicos: tipo de habitação, tamanho do 
assentamento, melhoramentos públicos e urbanização; além de um aspecto relativo ao estatuto 
jurídico, a ocupação ilegal da terra, entendida como invasão. Este último, conforme aponta a autora, é 
o mais adequado para esta definição. 
34 Núcleo urbanizado, conforme definição contida na minuta do Plano Municipal da Habitação, conta 
com 100% de redes de infraestrutura urbana implantada por meio de programas habitacionais, mas 
ainda não conta com regularização jurídica e legal. 
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Cumpre salientar que a pesquisa desenvolvida pela Fundação Seade considerou 

também o perfil socioeconômico da população moradora em favelas e loteamentos 

irregulares. Foi verificado que, de forma geral, tanto nas favelas quanto nos loteamentos os 

moradores apresentam situação de vulnerabilidade social, convivendo com a precariedade 

habitacional, baixa renda per capita e baixas escolaridade e formação profissional, com 

consequentes dificuldades de inserção no mercado de trabalho. 

A pesquisa realizada pela Fundação Seade, conforme trecho destacado na minuta35 

do Plano Municipal da Habitação (2010, p. 39), conclui que: 

[...] a população pesquisada integra o mesmo estrato social, 
independentemente do tipo de assentamento e das características de 
ocupação urbana adotadas pelo estudo de residência. Contudo, essa 
constatação não exclui a existência de heterogeneidades sociais entre os 
grupos de população pesquisados. Essas diferenças seriam mais de grau, 
insuficientes para indicar alguma composição social distinta.  

 Dessas diferenças de grau, conforme explicado da minuta do Plano Municipal da 

Habitação (2010), aponta a pesquisa que as favelas apresentam piores condições de 

habitabilidade (congestionamento das unidades), e menor escolaridade dos chefes de 

família.  

O ritmo de crescimento da população moradora em favelas36 é crescente e superior a 

taxa de crescimento do Município como um todo, conforme se pode verificar na tabela 3.6, a 

seguir. Além disso, verifica-se o crescimento acentuado desse tipo de assentamento nos 

municípios vizinhos, demonstrando que as favelas estão crescendo perifericamente e 

espalhando-se pela RMSP, enquanto, por outro lado, o centro perde população. 

Tabela 3.6 – Região Metropolitana de São Paulo. Taxas de crescimento domiciliares totais 
e favelados, 1991-2000 e proporção de domicílios favelados. 

Proporção de favelados Taxas anuais 1991 - 2000 Unidade 
geográfica 1991 2000 total favelados 

Município de SP 5,58% 7,41% 1,62% 4,86% 

Outros 
Municípios 5,95% 9,23% 2,88% 8,02% 

RMSP 5,72% 8,14% 2,11% 6,18% 
Fonte: Pasternak (2006, p. 186). 

                                                 
35 A minuta do Plano Municipal da Habitação será apresentada no item 4 deste capítulo. 
36 Aponta Pasternak (2006) que o acompanhamento histórico do crescimento da população moradora 
em favelas é geralmente obtido a partir de pesquisas de campo, realizadas com diferentes 
metodologias, o que dificulta a comparação dos dados. Quanto ao Censo, a autora (Ibidem) indica 
que ele pode conduzir a uma distorção da realidade por considerar ‘setores censitários de 
aglomerados subnormais’, definidos pela existência de um aglomerado mínimo de moradias, e que 
pode englobar algumas que não são faveladas. 
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É importante também salientar que o déficit não está distribuído homogeneamente 

pelo Município, tampouco pelos distritos municipais inseridos nas áreas de proteção aos 

mananciais, mas apresenta contrastes. Dentro disso, o estudo da espacialização das 

necessidades fundamentais da população, inclusive mediante análise comparativa com 

outros indicadores passíveis de vulnerabilidade social, faz-se necessário para o melhor 

atendimento da demanda pelas políticas públicas.  

Em relação à elaboração de indicadores que propiciem a melhor condução das 

políticas públicas, o Município de São Paulo tem trabalhado com possíveis indicadores 

ambientais sintéticos37 a serem incorporados ao planejamento urbano da cidade. Embora 

não esteja diretamente relacionada às condições habitacionais nos assentamentos precários, 

a utilização de indicadores ambientais, além de ser fundamental para a elaboração do 

Diagnóstico Ambiental do Município,  ajuda a compreender melhor as características de cada 

distrito do Município, inclusive no que se relaciona à vulnerabilidade social de seus 

moradores, corroborando uma realidade conhecida, mas também apresentando novas 

dimensões da relação entre meio ambiente/pressão urbana/gestão.  

Um dos indicadores desenvolvidos apresenta a situação da Precariedade Urbana, 

sendo composto por seis variáveis: a) taxa anual de crescimento no período de 1991 a 2000; 

b) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; c) ocupação por assentamentos irregulares; 

d) população moradora em favela; e) população moradora em loteamentos irregulares; f) 

domicílios não ligados à rede de esgoto. A combinação destas variáveis permite evidenciar a 

heterogeneidade da periferia da cidade, tanto em relação ao nível de pressão quanto à sua 

distribuição, podendo direcionar as ações públicas. A figura 3.1, a seguir, apresenta a 

caracterização dos distritos de São Paulo segundo este indicador. Observa-se que 

justamente nas áreas de mananciais sul a tensão em relação à precariedade dos 

assentamentos é mais gritante, tanto pela proporção da área abrangida quanto pelas 

características ambientais da mesma. 

                                                 
37 O governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA, em 
parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, e com o Centro de Estudos da Metrópole- 
CEM, está trabalhando na elaboração de uma série de indicadores ambientais sintéticos utilizando a 
metodologia proposta  pelo Programa das Nações Unidades para o Meio Ambiente (PNUMA), que se 
fundamenta no sistema PEIR ( Pressão- Estado – Impacto – Ação). Os indicadores sintéticos finais 
foram selecionados pela disponibilidade de dados, possibilidade de análise comparativa  e estatística 
(fatorial), sendo definidos: Pressão 1 – Adensamento Vertical; Pressão 2 – Precariedade Urbana; 
Estado – Cobertura Vegetal; Resposta 1 – Controle Urbano da Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente; Resposta 2 – Conservação da Biodiversidade. A intenção é revelar as condições 
socioambientais as demandas específicas de cada um dos 96 distritos do Município, auxiliando na 
formulação de propostas e ações. 
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Figura 3.1: Precariedade urbana na cidade de São Paulo. 
Fonte: Sepe e Gomes (2008, p. 59). 

Em compensação, a região dos mananciais sul também apresenta grande 

conservação das áreas verdes, o que se reflete no conforto térmico de muitas áreas de seus 

distritos. Verifica-se, conforme salienta Richards (2009), que nos distritos onde as áreas de 

prestação de serviços ambientais são escassas ou inexistentes, há intensificação dos efeitos 

das ilhas de calor38. Os padrões de uso e ocupação do solo são determinantes das ilhas de 

calor e sua abrangência é determinada por fatores como temperatura, umidade, velocidade 

dos ventos e inversão térmica.  

Nota-se, na figura 3.2 a seguir – que apresenta o mapeamento das ilhas de calor no 

Município de São Paulo no ano de 2002 –, que a temperatura relativa da superfície vai 

amenizando à medida que aumenta a proporção de áreas verdes preservadas, ou seja, nos 

bairros residenciais de alta renda, onde há maior arborização urbana (vetor sudoeste); 

próximo às áreas de remanescentes florestais e nas periferias com ocupação rural 

predominante, como é o caso de boa parte da área dos mananciais sul. 
                                                 
38 Ilha de Calor: conceito criado pela professora Magda Lombardo (1985), para definir o fenômeno 
atmosférico de mudança de temperatura em escala local e relacionado à presença de grandes áreas 
urbanas de alta densidade populacional, com escassa vegetação. 
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Figura 3.2: Ilhas de Calor.  
Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo, 2002. 

Cumpre dizer que os indicadores ambientais dos distritos, combinados com os 

indicadores sociais anteriormente mencionados, que compõem e caracterizam o déficit e a 

inadequação habitacional, são de extrema importância para a elaboração de políticas 

setoriais e se refletem nas definições das priorizações de intervenção por microbacia 

indicadas pelo Sistema de Priorização de Intervenções do Habisp, sendo fundamentais para 

a definição das áreas a serem atendidas pelos programas habitacionais e, em especial no 

caso desta pesquisa, pelo Programa Mananciais. 

O sistema armazena um banco de dados, alimentado pelos técnicos de Habi e pela 

Sabesp. A partir da leitura de foto aérea ortorreferenciada, fornecida pela Sabesp com base 

no ano de 2003, é possível sobrepor legendas para identificar, com os cruzamentos dos 

dados georreferenciados, o tipo de assentamento e o grau de precariedade em que se 

encontra, que leva em consideração a instalação de redes de infraestrutura, localização em 

áreas de risco e a vulnerabilidade social39. 

                                                 
39 O grau de vulnerabilidade social é correspondente ao Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 
(IPVS), produzido pela Fundação Seade. 
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 A construção do Sistema iniciou-se no âmbito do “programa de assistência técnica 

firmado entre a SEHAB e a Aliança de Cidades40 (Cities Alliance), intitulado Estratégias para o 

Planejamento, Financiamento e Implementação Sustentáveis da Política Habitacional e de 

Desenvolvimento Urbano”, conforme apresentado por Coelho e França (2008, p. 18). Dentro 

do escopo deste programa, foram desenvolvidos estudos buscando fundamentar a 

elaboração do Plano Municipal de Habitação (PMH), no âmbito da aprovação e revisão do 

Plano diretor Estratégico de São Paulo (2002-2012).  

Para determinar o grau de priorização, foram definidos os seguintes indicadores: risco 

de salubridade; risco estrutural; risco de incêndio, risco de infraestrutura; vulnerabilidade 

social; risco de solapamento e escorregamento; saúde. Cada um desses indicadores, 

aplicáveis aos sistemas de priorização de cortiços ou assentamentos precários, recebe um 

peso, sendo que a composição dos fatores gera uma classificação para a área levantada.  No 

caso das intervenções em assentamentos precários, uma das principais ações em área de 

mananciais, a priorização é dada pelo grau de precariedade, composto por quatro variáveis: 

atendimento por infraestrutura; risco geológico; vulnerabilidade social e saúde – e variando 

de 0 a 1. 

 No âmbito da gestão dos recursos hídricos e da obrigatoriedade de criação de um 

sistema georreferenciado de informações que contemple as ações nas Áreas de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais (APRMs), conforme disposto na nova legislação de proteção e 

recuperação dos mananciais, entende-se que a utilização do Habisp, com a alimentação dos 

dados realizada também pelos Subcomitês de Bacia, poderia ser mais do que providencial, 

uma forma de não dispersar a informação que com muito esforço procurou-se reunir nesta 

ferramenta. 

 E, dentro disso, é importante destacar, como de interesse para a gestão de recursos 

hídricos, a possibilidade que o Habisp oferece de monitoramento das ações realizadas pelo 

Poder Público. Conforme explica Herling (2008, p. 60), estão sendo elaborados41 cinco 

                                                 
40 A Aliança de Cidades (Cities Alliance), conforme explicam Coelho e França (Coords.) (2008, p. 116), 
“é um consórcio internacional de cidades e organismos de desenvolvimento econômico e social 
comprometidos em encontrar soluções para a redução da pobreza”. Ela foi criada em 1999 pelo 
Programa das Nações Unidades para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT), em conjunto com o 
Banco Mundial, com o objetivo de auxiliar os governos locais dos países em desenvolvimento a 
enfrentar dois desafios: o crescimento das favelas e a sustentabilidade socioambiental das pequenas e 
grandes cidades. A primeira parceria com a prefeitura de São Paulo foi firmada em 2001. 
41 Os indicadores em elaboração são: 1. domicílios beneficiados um programa ou projeto; 2. 
segurança de posse do imóvel; 3. incremento de domicílios com acesso a rede de água; 4. incremento 
de ligações de esgoto apropriadas; 5. densidade ocupacional do domicílio; 6. escolaridade do 
responsável pelo domicílio (como determinante de outros comportamentos); 7. renda média do 
responsável pelo domicílio (como determinante de outros comportamentos); 8. idade do responsável 
pelo domicílio (como determinante de vulnerabilidade) (HERLING, 2008, p. 60). 
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indicadores referentes à quantificação das intervenções do Poder Público e três indicadores 

para averiguar o efeito dos programas na qualidade de vida dos moradores. 

Esses indicadores, juntamente com a criação de indicadores que expressem 

qualidades desejáveis às APRMs – definidas nas legislações específicas como a carga-meta 

de poluição e o saneamento ambiental42, por exemplo –, podem auxiliar no monitoramento 

obrigatório de dois anos após o encerramento das obras nos assentamentos precários, e 

sistematizar os processos de regularização fundiária decorrentes deste prazo, conforme 

exigência das leis específicas das APRMs Guarapiranga e Billings. 

Entende-se que tal possibilidade potencializa a análise dos dados existentes sobre a 

cidade e seus assentamentos precários e que inicia uma nova forma de gestão da 

informação, mais democrática, ampla e acessível.   

A criação dessa ferramenta, portanto, foi fundamental para a elaboração do PMH 

apresentado recentemente em 2010, permitindo, entre outros aspectos, caracterizar, de 

forma consistente, o cenário atual dos assentamentos precários na cidade e propor a revisão 

das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), de forma a abarcar novos perímetros, além 

daqueles previstos na Legislação Municipal vigente, centrada no Plano Diretor Municipal e na 

Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

                                                 
42 Saneamento Ambiental é a ampliação do conceito de saneamento básico e, conforme definição do 
Ministério das Cidades, visa assegurar à população, além dos direitos humanos fundamentais de 
acesso à água potável em qualidade e quantidade suficientes e adequado esgotamento sanitário,  a 
vida em ambiente salubre nas cidades e no campo, segundo os princípios fundamentais da 
universalidade, equidade e integralidade. 
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3.3 O PLANO DIRETOR MUNICIPAL E AS ZONAS ESPECIAIS DE 
INTERESSE SOCIAL 

A política habitacional do município tem suas diretrizes traçadas no Plano Diretor 

Estratégico – PDE – Lei Municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002. Seus objetivos 

estão definidos no art. 79, que ratifica o artigo 6º da Constituição Federal, dispondo sobre 

moradia digna como direito social e assim definindo-a: 

[...] aquela que dispõe de instalações sanitárias adequadas, que garanta as 
condições de habitabilidade, e que seja atendida por serviços públicos 
essenciais, entre eles: água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública, 
coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, com acesso aos 
equipamentos sociais básicos (art. 79, § único). 

Conforme mencionado anteriormente, a partir da promulgação deste aparato legal, 

tornou-se possível a efetivação da função social da propriedade, prevista nos art. 182 e 183 

da CF/88 e no Estatuto da Cidade. A aprovação do PDE apresenta avanços “no conteúdo da 

política urbana, em especial quanto à instituição de um plano urbanístico-ambiental e à 

adoção de novos instrumentos urbanísticos”, conforme apontam Bernardini e Montandon 

(2010, p. 85). Dentre os novos instrumentos urbanísticos relacionados ao atendimento da 

função social da propriedade, destacam-se: parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios; Imposto Territorial Urbano – IPTU – progressivo no tempo; transferência43 do 

potencial construtivo; direito de preempção44 e instituição das Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS; tendo estas últimas o objetivo de viabilizar o acesso à moradia digna para 

população de baixa renda mediante intervenção pública ou subsídios à intervenção privada. 

Conforme destacam Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 164), o PDE estrutura-se em 

quatro partes:  

                                                 
43 Conforme definição contida no PDE, Transferência de Potencial Construtivo é o instrumento que 
permite transferir o potencial construtivo não utilizado no lote ou potencial construtivo virtual de lote 
ou gleba ou potencial construtivo correspondente ao valor do imóvel ou parte deste, no caso de 
doação, para outros lotes. O Potencial Construtivo de um lote é o produto resultante da multiplicação 
de sua área pelo coeficiente de aproveitamento. 
44 Direito de preempção é o instrumento jurídico que confere ao Poder Público municipal preferência 
para a aquisição de imóvel urbano objeto de venda entre particulares. O PDE definiu algumas áreas 
sujeitas ao direto de preempção para a implantação de parques ou piscinão, nenhuma delas em 
APRM. Os Planos Regionais das Subprefeituras revisaram e ampliaram essas áreas. No que diz 
respeito aos PREs com parte do território inserido em APRM dos mananciais sul, as áreas indicadas 
estão, em geral, voltadas à preservação ambiental e à implantação de equipamentos urbanos e 
culturais, apenas algumas para construção de HIS, porém, não sendo verificada a destinação de áreas 
por direito de preempção para a regularização fundiária. 
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1) conjunto de políticas públicas, organizadas em grandes temas como: 
desenvolvimento econômico e social; desenvolvimento humano e qualidade 
de vida; meio ambiente e desenvolvimento urbano;  
2) Plano Urbanístico Ambiental, que conceitua e regulamenta os instrumentos 
urbanísticos, vinculando-os à respectiva aplicação no território, conforme 
disposição do Estatuto da Cidade;  
3) instrumentos de gestão urbana e ambiental [...]; 
4) elementos de gestão democrática da cidade, que asseguram a 
participação, da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade, na formulação, execução e acompanhamento de 
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

A definição do plano urbanístico-ambiental passou a regrar a organização territorial 

municipal em torno de elementos estruturadores (redes hídrica, viária, de transporte público 

e de centralidades) e integradores (habitação, equipamentos sociais, áreas verdes, espaços 

públicos e espaços de comércio, serviço e indústrias). Os elementos estruturadores são 

entendidos como aqueles de caráter permanente, cujas características e diretrizes 

específicas – elencadas no plano – podem interferir no tecido urbano que os permeiam 

(elementos integradores). 

Especificamente em relação à rede hídrica, no que tange essa pesquisa, destaca-se a 

indicação de locais para implantação de parques lineares45, mediante, inclusive, demarcação 

de Áreas de Intervenção Urbana46 (AIU), em observância às diretrizes apresentadas para a 

política ambiental, como a recuperação ambiental de cursos-d’água e fundos de vale; o 

controle dos níveis de poluição e de degradação em qualquer de suas formas e ampliação 

das áreas verdes e permeáveis.  

Com relação ao uso e ocupação do solo, dentro de um plano urbanístico-ambiental o 

PDE definiu o macrozoneamento do município, dividindo o território em duas macrozonas 

complementares: de proteção ambiental e de estruturação e qualificação urbana. Com 

relação à primeira, define que a manutenção ou recuperação do meio ambiente deve ser 

priorizada em relação às atividades urbanas, que, por sua vez, deverão respeitar a 

fragilidade dos terrenos para a sua instalação. Já na Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana as edificações e seus usos devem se subordinar às exigências 

relacionadas com os elementos estruturadores e integradores – como as funções e as 

características físicas das vias. 
                                                 
45 Parques lineares “são intervenções urbanísticas que visam recuperar para os cidadãos a consciência 
do sítio natural em que vivem, ampliando progressivamente as áreas verdes”, conforme definição 
contida no art. 106 do PDE. 
46 As Áreas de Intervenção Urbana são instrumentos urbanísticos, que propiciam a execução de 
projeto para transformação de uma área específica da cidade (podendo estar relacionados ou não à 
execução de parques lineares). Sua aplicabilidade está vinculada à edição de legislação específica ou 
concessão urbanística (quando a PMSP delega por meio de licitação a realização das obras e 
projetos). Apenas uma Área de Intervenção Urbana prevista para o Município de São Paulo conta hoje 
com regulamentação: a área da Nova Luz. 
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O macrozoneamento é ainda subdividido em macroáreas e, dentro do que interessa a 

pesquisa, a macrozona de proteção ambiental está subdividida nas seguintes macroáreas: 

1.proteção integral; 2.uso sustentável; 3.conservação e recuperação. A definição do 

macrozoneamento alinha-se a legislação de proteção ambiental, entretanto não é aqui 

apresentada uma compatibilização, apenas indicando: 

[...] as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais, estabelecidas pelas 
Leis Estaduais nºs 898, de 18 de dezembro de 1975, 1.172, de 17 de 
novembro de 1976, e 9.866, de 28 de novembro de 1997, localizadas no 
território do Município de São Paulo, ficam incluídas na Macrozona de 
Proteção Ambiental, podendo estar, conforme suas características de 
ocupação, inseridas nas zonas acima referidas (PDE, art. 150, §1º). 
Nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais serão definidas 
diretrizes de uso e ocupação do solo para cada bacia hidrográfica, de acordo 
com legislação, em consonância com as diretrizes estabelecidas nesta lei. 
(PDE, art. 150, §2º) 

Cumpre destacar que, com relação às áreas de mananciais e a compatibilização com 

as leis específicas das sub-bacias Guarapiranga e Billings, “considerando que este Plano é 

anterior à referida lei, torna-se impossível essa menção”, conforme apontam Alvim, Bruna e 

Kato (2010, p. 169). Entretanto, embora o PDE deva ser compatibilizado com as leis 

específicas, alguns instrumentos são previstos para as áreas de mananciais, já em 

consonância com aqueles previstos na legislação ambiental. 

 Os instrumentos urbanísticos direcionados ao atendimento da função social da 

propriedade são adequados aos mananciais, com algumas especificidades: condiciona-se a 

não aplicação de instrumentos que possam contradizer o princípio maior da preservação 

ambiental, ou seja, nessas áreas não são aplicáveis o parcelamento, uso e edificação 

compulsórios, o coeficiente de aproveitamento mínimo e máximo; outorga onerosa do 

potencial construtivo e IPTU progressivo no tempo. Por outro lado, o instrumento da 

transferência do potencial construtivo pode proporcionar a preservação do terreno objeto de 

transferência; o direito de preempção pode ser uma alternativa à edição de decretos de 

desapropriação para fins de proteção ambiental, promoção de habitação social ou 

regularização de assentamentos precários e as ZEIS serão fundamentais para a regularização 

urbanística e fundiária de assentamentos precários em mananciais, condicionando a 

requalificação socioambiental como estratégia, como será apresentado no capítulo 4. 

Verifica-se, portanto, que as questões relativas às áreas de mananciais são tratadas 

tanto na Política Habitacional como na Política Ambiental, com maior destaque nesta última.  

O fato de serem tratadas em políticas diversas representa, conforme aponta Martins (2006), 

um obstáculo para o tratamento dessas áreas, uma vez que requer efetiva articulação de 

políticas e ações. 
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Com relação aos instrumentos mencionados, as Zonas Especiais de Interesse Social 

também são criadas no âmbito do Plano urbanístico-ambiental definido pelo PDE e previstas 

em ambas as macrozonas. Foram definidos quatro tipos de ZEIS, conforme as características 

da ocupação do solo: as ZEIS 1, demarcadas sobre assentamentos precários, são 

encontradas por todo o município, sendo em maior quantidade nas periferias; as ZEIS 2 

indicam terrenos vagos; as ZEIS 3 estão mais localizadas nas áreas centrais devido a 

concentração de cortiços e imóveis subutilizados e dotados de infraestrutura. Somente as 

ZEIS 4 são exclusivamente demarcadas em área de proteção aos mananciais, indicando 

terrenos vagos passíveis de promoção habitacional. A delimitação dessas Zonas, porém, foi 

revista pela Lei de Uso Ocupação do Solo, que instituiu o zoneamento vigente. 

3.3.1. Lei de uso e ocupação do solo e os Planos Regionais das 

Subprefeituras 

Nos dois anos que se sucederam à aprovação do PDE, foram elaborados e aprovados 

simultaneamente as disposições que disciplinam o uso e a ocupação do solo e os 31 Planos 

Regionais Estratégicos (PRE) referentes a cada uma das Subprefeituras. Tendo como 

referência os instrumentos e as zonas criadas pelo PDE, “essa disciplina, juntamente com os 

PRE das 31 subprefeituras, detalhou as tipologias de zonas de uso do PDE e criou novas 

tipologias [...]”, conforme salientam Bernardini e Montandon (2010, p. 85). 

Promulgada em 25 de agosto de 2004 e vigente desde 2005, a Lei Municipal nº 

13.885, está dividida em 3 partes: Parte I – estabelece normas complementares ao Plano 

Diretor Estratégico; Parte II –, institui os Planos Regionais Estratégicos das 31 

Subprefeituras; e Parte III – dispõe sobre parcelamento do solo e sobre a Disciplina de Uso e 

Ocupação do Solo. Quanto aos aspectos orientaram as disposições desta Lei, cabe dizer 

também que “cada um dos PRE estabeleceu objetivos e diretrizes de desenvolvimento 

urbano e ambiental em seu território, os quais se concretizam nas propostas para os 

elementos estruturadores e integradores do PDE e nas disposições da Disciplina do Uso e 

Ocupação do Solo,” conforme explicam Bernardini e Montandon (Ibidem). 

Fundamentada no PDE, a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) estabelece no art. 

97 um conjunto de parâmetros para garantir o controle do solo urbano, o acesso à terra e a 

preservação do ambiente natural, entre os quais destacam-se: a) área e frente mínimas dos 

lotes; b) largura mínima de vias para implantação de usos; c) categorias de uso e  

parâmetros de incomodidade compatíveis com cada categoria de via; , d) gabarito de altura 
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máxima das edificações, e) taxa de ocupação47 máxima dos lotes; f) coeficiente de 

aproveitamento48 mínimo, básico e máximo dos lotes; e  g) permeabilidade49 do solo. 

Dentro do escopo deste trabalho, cabe apresentar objetivos, diretrizes e instrumentos 

definidos no âmbito desta lei para as APRMs Guarapiranga e Billings, embora sua 

promulgação seja anterior à promulgação das leis específicas das sub-bacias. 

  Inicialmente, verifica-se que o Macrozoneamento definido pelo PDE, foi mantido pela 

LUOS. As suas diretrizes são ampliadas, entretanto, destacando-se, para macrozona de 

proteção ambiental, a “necessidade de manter ou restaurar a qualidade do ambiente natural 

e respeitar a fragilidade dos seus terrenos”. Nesse sentido, as disposições dos demais artigos 

relativos a esse macrozoneamento – zonas e usos – são no sentido de estabelecer ou 

manter densidades demográfica e construtiva baixas, com restrições às atividades50, 

inclusive a residencial, que, em sua forma mais concentrada (residencial vertical - R2v), é 

permitida apenas em algumas zonas dessa macrozona. 

Apontam Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 167) que, entre instrumentos urbanísticos 

propostos nesta Lei, “destacam-se, para aplicação [...] na área de proteção aos mananciais: 

macrozoneamento, zoneamento, Zonas Especiais de Interesse Social, Transferência do 

Direito de Construir, as Áreas de Intervenção Urbana” e direito de preempção. 

Com relação ao zoneamento das áreas de proteção aos mananciais, cabe dizer que 

são indicadas zonas específicas e relacionadas à proteção ambiental, para as quais são 

detalhados de forma diferenciada os parâmetros urbanísticos, tais como: taxa de 

permeabilidade, recuos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, gabarito de 

altura, usos permitidos (compatíveis com a proteção ambiental) e lote mínimo.  

No que diz respeito às ZEIS, conforme exposto, foram definidas quatro 

especificidades pelo Plano Diretor, as quais foram ratificadas pela Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, que também providenciou a revisão de seus perímetros.  

                                                 
47 Taxa de Ocupação é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação ou edificações e a 
área do lote, conforme definição constante do PDE. 
48 Conforme definição constante do PDE, Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área 
edificada, excluída a área não computável, e a área do lote podendo ser:  
a) básico, que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos lotes e glebas urbanos;  
b) máximo, que não pode ser ultrapassado;  
c) mínimo, abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado subutilizado. 
49 Taxa de Permeabilidade é a relação entre a parte permeável, que permite a infiltração de água no 
solo, livre de qualquer edificação, e a área do lote, conforme definição constante do PDE. 
50 Quanto aos usos não residenciais, são vedados os incômodos (nR3), com exceção das ZEIS 1 e 
ZCP/ZCL, havendo restrições para ZMp. As atividades não residenciais compatíveis (nR1) e toleráveis 
(nR2), por sua vez, seguem restrições por zona de uso, conforme determinado nos quadros anexos à 
lei. Nas zonas especiais relacionadas à proteção ambiental as atividades são mais restritas, muitas 
vezes com estudo caso a caso pelo Poder Executivo. 
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Nas APRMs, as ZEIS 1 e 4 configuram instrumento importante para a regularização 

urbanística e fundiária (ZEIS 1) e a promoção de habitação social (ZEIS 4). Os parâmetros 

de uso e ocupação do solo nessas duas ficam também subordinados ao atendimento da 

legislação estadual específica de proteção aos mananciais, conforme disposto no §4º do art. 

139. Nas ZEIS 4, além da obrigatoriedade do atendimento da legislação estadual específica, 

deve-se observar que as novas unidades habitacionais de interesse social: 

[...]serão destinadas ao atendimento habitacional de famílias removidas de 
áreas de risco e de preservação permanente, ou ao desadensamento de 
assentamentos populares definidos como ZEIS 1 e localizados em Área de 
Proteção aos Mananciais [...] (LUOS, art.141, §2º). 

As disposições relativas ao uso e ocupação do solo nas ZEIS e a produção de 

habitação de Interesse Social, tanto no PDE quanto na LUOS, ficam também condicionadas à 

legislação específica complementar, o Decreto Municipal nº 44.667/04 (com suas 

alterações). 

Embora o ordenamento do território e a definição de diretrizes específicas tenham 

sido definidos em particular por cada subprefeitura (constituindo os Planos Regionais 

Estratégicos – PRE), a região sul possui um capítulo específico na LUOS, onde são traçados 

alguns objetivos e diretrizes, destacando-se:  

[...] ordenamento territorial e a proteção ambiental integrada das parcelas do 
município, em conjunto com os municípios da Sub-região Sul com áreas nas 
bacias Billings e Guarapiranga, observada a legislação ambiental, inclusive a 
estadual de proteção aos mananciais (Parte II, Título II,Capítulo V, Seção I, 
art. 67, inciso VII). 

A delimitação das diferentes zonas de uso foi estudada no âmbito de cada 

subprefeitura pelos Planos Regionais Estratégicos (PRE), sendo que, naquelas cujo território 

esteja total ou parcialmente inserido em APRM, devem constar também as diretrizes de 

compatibilização com a legislação ambiental específica, conforme disposto no art. 55 da 

LUOS: 

[...] no território das Subprefeituras de Santana/Tucuruvi, Tremembé/Jaçanã, 
M'Boi Mirim, Cidade Ademar, Socorro e Parelheiros, estão definidas diretrizes 
de uso e ocupação do solo em consonância com a legislação específica para a 
área de proteção de mananciais (LUOS, Parte II, Título I, Capítulo II, art. 55). 

Nesses Planos Regionais, em especial nos da região sul, embora não haja menção à 

legislação específica, mesmo porque a lei da Guarapiranga e da Billings foram aprovadas 

posteriormente, há uma indicação – mais definida em uns e menos em outros PREs – de 

diretrizes e ações coerentes às APRMs.  
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Embora esses planos possuam, de forma geral, estrutura de composição semelhante, 

cabe ressaltar que alguns apresentam-se mais completos na abordagem das APRMs. Essa 

autonomia, orientada pelos conceitos da LUOS e do PDE, permitiu em muitos casos a 

elaboração de parâmetros e condições de ocupação ainda mais restritivos do que aqueles 

previstos em termos gerais para o Município. 

 Em geral, os PREs, conforme aponta pesquisa desenvolvida por Alvim, Bruna e Kato 

(2010), embora não referenciando a Lei Estadual nº 9.866/97 – de proteção e recuperação 

dos mananciais –, mencionam de forma recorrente a  legislação estadual da década de 

1970, sendo possível identificar que seu texto está permeado da importância da preservação 

dessas áreas e da necessidade de readequação de usos.  

Com relação às ZEIS, algumas diretrizes diferenciadas aparecem nestes Planos, 

destacando-se nos Planos da Capela do Socorro e de Parelheiros, conforme ressaltam Alvim, 

Kato e Bruna (op. cit.), a previsão de articulação com os Programas de Recuperação de 

Interesse Social – PRIS. Esses Planos Regionais indicam algumas diretrizes para a utilização 

do instrumento (que tornou-se aplicável alguns anos depois da aprovação da LUOS), sendo 

destacado pelas autoras (Ibidem, p. 169) que os PRIS “deverão considerar, 

necessariamente, a remoção das habitações situadas em áreas de preservação permanente 

e em áreas de risco, a recuperação dessas áreas e o reassentamento da população para 

ZEIS 4”, e sempre  que possível dentro da mesma gleba da remoção, “para que não haja o 

rompimento dos vínculos comunitários da população”. Destacam ainda estas autoras 

(Ibidem) que os PREs das subprefeituras localizadas nos mananciais sul preveem que as 

ZEIS 4 devem ser destinadas “exclusivamente ao reassentamento de população oriunda” do 

seu território. 

De forma a melhor disciplinar a matéria, as diretrizes e condições de intervenção nas 

ZEIS, foram estabelecidas por decreto específico, apresentado de forma resumida a seguir. 

3.3.2 ZEIS e Habitação de Interesse Social: legislação 

complementar  

Poucos meses antes da promulgação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, foi aprovado 

o aparato legal que regulamenta as disposições do PDE em relação às ZEIS e à produção da 
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Habitação Social – nas duas categorias51 definidas por aquele instrumento, quais sejam 

Interesse Social52 (HIS) e de Mercado Popular53 (HMP) .  

O Decreto Municipal nº 44.667 de 26 de abril de 2004 – com suas alterações54 por 

Decretos posteriores – define conceitualmente e de forma mais específica as Zonas Especais 

de Interesse Social previstas no PDE. Os parâmetros a serem observados tanto para a 

produção de novas unidades de interesse social – HIS e/ou HMP – quanto para 

parcelamento, desdobro, remembramento ou desmembramento de interesse social estão 

também definidas em seus artigos. 

As exigências – e flexibilizações – contidas no Decreto buscam viabilizar a 

regularização de loteamentos, urbanização de favelas, produção de conjuntos, mutirões, 

intervenções em cortiços e reforma para fins de interesse social, sem prejuízo das condições 

de habitabilidade e qualidade do espaço urbano, ainda que mínimas, conforme definidas por 

essa legislação. A produção isolada de unidades de HIS e/ou HMP em ZEIS ou outras zonas 

também é contemplada, sendo estabelecidos os parâmetros para que essas unidades 

possam ser adquiridas pela população a cuja faixa de renda se destinam. 

Dispõe o referido Decreto que a produção de HIS nas ZEIS 4 deve ser acompanhada 

de um Plano Integrado55, definido também neste arcabouço, uma vez que geralmente será 

acompanhada de loteamento, desdobro ou desmembramento, realizados pelo  governo ou 

por meio de parcerias público-privadas.  

Embora as ZEIS 4 estejam definidas como áreas potenciais de urbanização, 

especialmente quanto ao desadensamento das ZEIS 1 em mananciais, verifica-se que a 

intenção da lei está distante da realidade, uma vez que as ZEIS 4 são verificadas em 

proporção muito inferior as ZEIS 1. Dentro disso, as ZEIS 1 tornam-se locais onde a 

produção de novas unidades habitacionais em mananciais também deve ser possibilitada.  

A intervenção nas ZEIS 1 fica condicionada à elaboração de um Plano de 

Urbanização, considerado elemento essencial para a realização programas como 

                                                 
51 Entende-se que a subdivisão em categorias com características distintas tenha colaborado para 
orientar diretrizes e objetivos que melhor possam atender as características do déficit habitacional e 
da inadequação habitacional, objetos dos diversos Programas Habitacionais do Município. Não significa 
dizer, portanto, que apenas uma seja de interesse social; trata-se apenas de uma questão de 
nomenclatura. 
52 Habitação de Interesse Social (HIS) é aquela que se destina a famílias com renda igual ou inferior a 
6 (seis) salários mínimos, de promoção pública ou a ela vinculada, conforme definição contida no PDE. 
53 Habitação de Mercado Popular (HMP) é aquela que se destina a famílias de renda igual ou inferior a 
16 salários mínimos, conforme definição contida no PDE. 
54 Esse Decreto foi alterado pelos Decretos Municipais nºs. 45.127/04, 47.702/06, 49.130/08 e 
51.674/10. 
55 Plano Integrado é a aprovação de projeto de parcelamento em conjunto com o de construção de 
edificações e cuja análise será realizada por dois Departamentos da SEHAB: o Parsolo e o Aprov. 
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regularização fundiária e urbanização de favelas, conforme disposto no art. 18 do referido 

Decreto. Os Planos de Urbanização poderão abranger mais de um perímetro dentro da 

mesma ZEIS, e deverão ser orientados pelos seguintes objetivos: 

I – estabelecer condições e parâmetros específicos para a recuperação física 
e regularização fundiária de áreas ocupadas de forma irregular e espontânea 
pela população de baixa renda;  
II – garantir a participação da população moradora em todas as etapas de 
planejamento e implementação das ações necessárias [...];  
III – equacionar soluções para as áreas de risco ocupadas por moradias (art. 
18, Dec. M. 44.667/04). 

Ressalta-se ainda que a elaboração do Plano de Urbanização possibilitará, após a 

execução das obras de regularização urbanística ou urbanização de favelas, efetivar a 

regularização fundiária por meio de registro – no o Cartório de Registro de Imóveis – do 

sistema viário, áreas públicas, lotes e edificações licenciados por meio da edição do decreto 

que aprovou o Plano de Urbanização, conforme disposto no art. 21 do Decreto Municipal nº 

44.667/04. 

Os Planos de Urbanização devem ser constituídos de estudos completos da situação 

atual da área e projetos dirigidos – saneamento básico, drenagem, sistema viário, 

terraplenagem, contenções de encostas e outros julgados necessários –, que serão 

instruídos com base no que dispõe o referido decreto. A participação dos moradores dos 

assentamentos objeto de Plano de Urbanização deverá ser garantida por meio da criação de 

um Conselho Gestor, aprovado mediante edição de Portaria56 da SEHAB.  

As medidas para a aprovação de um Plano de Urbanização ampliam as possibilidades 

de regularização urbanística e fundiária dos assentamentos precários tendo em vista que 

muitas condições podem ser aceitas – mediante análise caso a caso pela Comissão de 

Avaliação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (CAEHIS) – tal como se 

encontram no local – como largura de vias ou tamanho dos lotes, por exemplo. O que é 

proposto nas ZEIS 1 por meio da elaboração do Plano de Urbanização é que seja dispensada 

a observância aos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo definidos no âmbito 

da legislação municipal vigente, conforme disposto no art. 101 do referido Decreto. Na 

prática, essa possibilidade proporciona um menor número de remoção de famílias, sem 

                                                 
56 Portaria, conforme dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa, é o “documento oficial de ato 
administrativo, baixado por autoridade pública e destinado a dar instruções ou fazer determinações de 
várias ordens”. Portarias são assinadas pelo Prefeito ou pelos Secretários, nos termos de suas 
atribuições, e podem ser previstas em lei, como é o caso desta relativa à criação de Conselho Gestor e 
daquelas que nomeiam os técnicos que constituem a CAEHIS, por exemplo; ou não previstas, mas 
relacionadas ao estabelecimento de procedimentos ou competências julgados necessários para a 
realização de atividades do serviço público. 
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excluir o atendimento às condições salubridade das edificações e de acessibilidade e 

segurança geotécnica dos lotes. 

Cumpre dizer, com relação a produção de novas unidades de HIS, que há a 

possibilidade de promoção de novas unidades não só pelo governo, como também por meio 

de parceria público-privada firmada em convênio com a Habi ou com programas federais, 

como o PAR e o “Minha Casa/Minha Vida”, nesse caso dependendo de aprovação da CEF. 

Como forma de incentivo, a produção de HIS é isenta de qualquer taxa vinculada à 

aprovação do projeto. 

Por fim, cabe ressaltar que a ampliação das ZEIS e a revisão dos seus perímetros 

estão previstas para acontecer quando da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, ainda 

sem data estipulada, mas que deverá ocorrer quando for aceita a proposta de revisão do 

PDE, atualmente em análise na Câmara dos Vereadores. Cumpre destacar que esse processo 

já vem ocorrendo e que já foram revistos e propostos muitos perímetros de ZEIS, que 

deverão ser incluídos na minuta de revisão da referida lei. Paralelamente, a Secretaria da 

Habitação do Município de São Paulo está também mapeando a sobreposição das ZEIS de 

tipo 1 com assentamentos precários em mananciais passíveis de serem regularizados e 

recuperados, de forma a subsidiar a demarcação de Áreas de Recuperação de Interesse 

Social (ARA 1) à luz da legislação estadual específica. 

Tal preocupação do Poder Público em revisar as ZEIS foi claramente apresentada na 

minuta do Plano Municipal da Habitação, apresentado resumidamente a seguir, e demonstra 

o reconhecimento da importância deste instrumento e a relevância dos resultados obtidos. 

Nesse sentido, cumpre destacar, conforme salientam Miranda e Moraes (2007, p. 418), que 

“o status de ser ZEIS, como instrumento de reafirmação do grau de consolidação do 

assentamento, e a existência de um sistema de gestão participativa vêm habilitando [...] a 

captação de recursos (públicos ou/e frutos de financiamentos de agências internacionais)” 

para a realização de Programas direcionados à urbanização de favelas, recuperação 

urbanística de loteamentos, requalificação de cortiços e construção de habitação de interesse 

social.  
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3.4 PLANO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO: PERSPECTIVAS DA 

MINUTA 2010 PARA OS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS 

MANANCIAIS SUL 

O Plano Municipal da Habitação, instrumento com força de lei que delineará a Política 

Habitacional paulistana – conforme previsto no art. 6º do PDE –, foi apresentado na forma 

de minuta em setembro de 2010, momento em que foram iniciados os debates públicos 

junto à sociedade civil, especialmente em instituições acadêmicas.  

O Conselho Municipal da Habitação, composto por membros da sociedade civil 

organizada e da associação de moradores de assentamentos precários, foi corresponsável na 

elaboração final da minuta, que apresenta metas para 2010-2024, ou seja, quatro 

quadriênios – que correspondem a quatro mandatos da prefeitura municipal.  

A elaboração deste Plano iniciou-se em 2006, a partir da criação de duas 

ferramentas57: o Sistema de Informações Habitacionais – HABISP e o Sistema de Priorização 

de Intervenções, que em conjunto permitem que as ações sejam efetuadas de forma 

transparente e com critérios claros. Com o auxílio destas ferramentas, e fundamentada em 

pesquisas realizadas pela Fundação Seade, pela Fundação João Pinheiro e em parceria com a 

Aliança das Cidades, bem como nos dados disponíveis na PMSP, a minuta do PMH foi 

elaborada apresentando um estudo aprofundado sobre as características das diferentes 

demandas por atendimento habitacional. 

A minuta do PMH apresenta a Política Habitacional municipal pautada por cinco 

princípios fundamentais: a) moradia digna; b) justiça social; c) sustentabilidade ambiental; 

d) gestão democrática; e e) gestão eficiente. Sua estrutura foi dividida em seis capítulos58: 

Capítulo 1 – Princípios e Diretrizes da Política Municipal da habitação; Capítulo 2 – A 

construção do Plano Municipal da habitação: instrumentos de planejamento da política 

habitacional municipal; Capítulo 3 – Diagnóstico da Situação Habitacional no Município; 

Capítulo 4 – Crescimento demográfico; Capítulo 5 – Programas habitacionais; e Capítulo 6 – 

Planos de Metas.  

                                                 
57 Cumpre, aqui, salientar que, em face dessas ferramentas e de todo o estudo realizado em parceria 
com a Aliança das Cidades e com a Fundação Seade, foi possível elaborar um Plano com linhas de 
ação claramente definidas, embora sua apresentação tenha ocorrido após seis anos da instituição de 
sua obrigatoriedade, dada pelo Plano Diretor Estratégico de 2002. Antes da minuta atual, outra foi 
desenvolvida e apresentada em 2003, mas acabou não sendo aprovada. 
58 Um 7º Capítulo não foi apresentado na referida Minuta, porém, conforme indicado na apresentação 
do PMH à sociedade civil, deverá apresentar a consolidação das metas de produção e de gestão 
administrativa para todo o Município no horizonte temporal de 2010-2024. 
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Nesta parte da pesquisa, serão destacados os aspectos que, quando aprovado o 

PMH, orientarão as ações do Poder Público nas áreas de mananciais sul. 

3.4.1 Princípios estruturadores 

O PMH, conforme salientado na apresentação da minuta, está alinhado à Constituição 

Federal, em especial ao seu art. 6º – que dispõe sobre moradia digna e direito à cidade –, ao 

Estatuto da Cidade, ao PDE e às Metas do Milênio59 estabelecidas pela ONU –, da qual a 

Prefeitura é signatária.  

Com relação às metas estabelecidas em 2000 para o mundo, ressalta-se a orientação 

da minuta pela Meta 7, que é relativa à Política Habitacional. Desta meta, destacam-se seus 

objetivos 10 e 11, referentes ao acesso à água potável e à infraestrutura de saneamento, e à 

garantia da segurança na posse para todos os assentamentos precários e informais, 

resultando, juntamente com o serviço de saneamento básico e demais redes de 

infraestrutura urbana, em melhoria da qualidade de vida.  

Contudo, cabe destacar que a minuta do Plano não menciona a Agenda 2160, 

documento desenvolvido também nas três esferas de governo, fundamentado no conceito de 

desenvolvimento sustentável61 e que possui diretrizes relativas à cidade e à habitação, entre 

outros temas abrangidos. A adoção deste documento como referência ao PMH poderá 

representar um grande ganho, colaborando, inclusive, para a articulação entre políticas e 

níveis de Poder Público que sabidamente possuem histórico de ‘atuação independente’. 

O princípio de sustentabilidade, destacado na minuta, é atinente a promover o 

equilíbrio entre justiça social e sustentabilidade ambiental, articulando as políticas públicas, 

de forma a garantir o direito à moradia como o direito à cidade. Salienta-se que a justiça 

social correlaciona-se ao atendimento da função social da cidade e da propriedade, também 

afirmado pelo arcabouço legal supramencionado. 

                                                 
59 Lançadas em 2000 pela ONU, as oito Metas do Milênio, com o objetivo de reduzir a pobreza no 
mundo, estão disponíveis no site www.un.org.  
60  Agenda 21: documento que contempla temas e programas de desenvolvimento sustentável para o 
século XXI, com compromissos interligados com as esferas social e econômica, inclusive avaliando a 
insolubilidade e até agravamento dos problemas ambientais, caso estes não sejam analisados em seu 
contexto local. Resultou do encontro internacional “Cúpula da Terra” (Rio 92). A elaboração da 
Agenda 21 brasileira foi coordenada pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável – 
CPDS e concluída em 2002. 
61  O conceito de desenvolvimento sustentável foi definido em 1987 pela Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, em sua produção intitulada Nosso Futuro Comum, também 
conhecida por Relatório Brundtland (referenciando a presidência da Comissão na ocasião), como “o 
desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das 
gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades”. 
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Ressalta-se na minuta a necessidade da real articulação das políticas nos diversos 

níveis de governo, principalmente em áreas de interesse regional, como as APRMs. Nesse 

sentido, as diretrizes do PMH estão fundamentadas também no princípio da gestão 

democrática e de recursos, que infere a participação da sociedade e a transparência das 

ações e prestações de contas.  

Na minuta, é dada ênfase à importância da adoção das sub-bacias hidrográficas como 

unidades de planejamento e gestão, bem como à elaboração de estudos e ações nesse 

sentido, visando ao saneamento ambiental62 de toda a Bacia do Alto Tietê. O documento 

apresenta o entendimento de que não há uma solução única nesse contexto, estando o 

desafio da produção habitacional no equilíbrio de ações em prol da melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, perpassando pelo princípio da consolidação dos assentamentos precários e 

construção de novas moradias para reassentamento da população já residente, bem como 

pela prevenção da ocupação de áreas impróprias ou de proteção ambiental, para as quais 

estabelece diretrizes.  

3.4.2 Diretrizes da Política Municipal da Habitação para a área de 

mananciais 

A minuta do PMH (2010, p. 8) estabelece diretrizes para cada um dos princípios nos 

quais está pautado. Relativamente à gestão, aponta-se a importância da revisão da estrutura 

de licenciamento, em especial que “melhorar os procedimentos e prazos de aprovação de 

projetos de Habitação de Interesse Social – HIS é fundamental para estimular esta 

produção”.  

Cumpre destacar, com relação ao princípio da moradia digna, uma das diretrizes 

referentes ao conjunto de ações de provisão de novas unidades habitacionais: que nestas o 

dimensionamento deve estar relacionado ao tamanho da família, sem prejuízo de sua 

capacidade de pagamento. Os atuais parâmetros que devem ser observados na cidade, 

conforme mencionado anteriormente, dificultam que seja atendida essa flexibilização 

desejável, uma vez que coloca 50m² como limite máximo de área construída para HIS, 

sendo o mínimo de 32m² ou 24m², com possibilidade de aumento. A possibilidade de 

                                                 
62 Sistema de Saneamento Ambiental: conjunto de infraestruturas que compreende os sistemas de 
abastecimento de água; de coleta, exportação ou tratamento de esgotos; de coleta e destinação final 
de resíduos sólidos; de retenção, remoção e tratamento de cargas difusas; de drenagem, contenção e 
infiltração de águas pluviais e de controle de erosão (Lei 13.579/09 – APRM-B). 
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aumento também é restrita a unidades isoladas ou situadas no pavimento térreo de 

conjuntos, conforme intenção de projeto.  

De fato, estimular a diversidade de soluções também é colocado como diretriz e 

atrelado ao princípio de sustentabilidade ambiental, tendo como foco que a diversidade 

territorial implica na diversidade projetual, não sendo uma diretriz facilmente equacionável.  

A diversidade de soluções provavelmente será mais facilmente atingida em projetos 

promovidos pelo Poder Público, uma vez que esse parâmetro não é exigido por lei, e os 

incentivos à iniciativa privada já são dados para a produção genérica de HIS/HMP – 

mediante a isenção de taxas e o aumento da área construída computável sem pagamento de 

outorga onerosa63. 

Num posicionamento consciente em relação às disparidades existentes entre as 

legislações relativas à habitação social e à recuperação dos assentamentos precários, o PMH 

é consoante com a necessidade de revisão da legislação vigente no que se relaciona à justiça 

social, apontando que devem ser estabelecidas diretrizes para revisão e ampliação das ZEIS 

existentes, tanto para regularizar as ocupações irregulares quanto para ampliar a obtenção 

de imóveis para HIS. Entende-se, aqui, que a lei de zoneamento deveria ser revista com 

base nessas informações e no Habisp; entretanto, como já existem minutas de revisão, é 

importante que isso fique vinculado em algum lugar. 

A preocupação com a articulação dos departamentos internos a SEHAB também 

aparece na minuta. Em que pese o alinhamento de alguns dos departamentos, outros 

permanecem desarticulados, e não são mencionados no PMH, como é caso do Parsolo – 

responsável pela aprovação dos novos parcelamentos por desdobro, desmembramento, 

remembramento ou loteamento – e do Aprov, que sedia a Comissão de Análise de 

Empreendimentos de Interesse Social (CAEHIS), com papel fundamental no processo de 

licenciamento e na revisão da legislação sobre a matéria. A reestruturação é apontada como 

fator importante para alcançar muitos dos objetivos propostos. 

                                                 
63 Outorga Onerosa: contrapartida financeira prestada pelo empreendedor beneficiado pelo direito de 
construir acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado por lei. 
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3.4.3 Principais instrumentos para a consecução dos objetivos e 

das diretrizes do PMH em área de mananciais 

Na minuta do PMH são relacionados os instrumentos direcionados ao planejamento 

da política habitacional municipal, particularmente destacando a importância do Habisp e do 

Sistema de Priorização de Intervenções,como instrumentos de gestão.  

Com relação à gestão dá especial destaque aos conselhos –  Conselho Municipal de 

Habitação, Conselhos de ZEIS (para elaboração de Plano de Urbanização). No que se 

relaciona ao Conselho de ZEIS, apresenta a interface com a CAEHIS e sua previsão no Dec. 

Municipal nº 44.667/04. 

Quanto aos instrumentos de gestão ambiental, explicita que a tensão está, muitas 

vezes, nos conflitos com as normas de preservação ambiental e nos processos de 

licenciamento dos empreendimentos habitacionais nas mesmas. Destaca a minuta (2010, p. 

61-62) a problemática da adoção da Lei Federal – no Código Florestal (Lei Fed. nº 4.771/65) 

e resoluções do CONAMA – em sobreposição à legislação municipal, uma vez que o Município 

tem autonomia na gestão de seu território, gerando conflitos, principalmente no que diz 

respeito à área urbana:  

[...] a principal tendência dos últimos anos tem sido a flexibilização das 
normas, as faixas de APP ao longo de rios e cursos-d’água, por exemplo, 
contornando assim o atrito estrutural desses dois objetivos maiores 
plenamente justificados, o de preservação ambiental face ao de melhoria das 
condições habitacionais da população de baixa renda.  

Deve-se destacar, entretanto, que a Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 

2006, prevê casos excepcionais que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação 

em APPs, especialmente no que interessa a esta pesquisa, quanto à possibilidade de 

regularização fundiária.  

Como principais instrumentos legais para a urbanização e regularização de 

assentamentos precários em mananciais a minuta (2010, p. 57), a minuta do PMH destaca 

as ZEIS 1, pela “flexibilização dos parâmetros de parcelamento e ocupação do solo 

(metragens de lotes, vias e recuos), possibilitando regularização desses assentamentos tais 

como implantados e a garantia de seu caráter popular após a intervenção pública almejada”, 

bem como a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia; a Concessão do Direito Real 

de Uso; a Autorização de Uso; a Demarcação Urbanística; a Legitimação de Posse e o 

Usucapião Especial Urbano.  Em acréscimo, a minuta menciona também a importância das 

ZEIS 4 e da criação de parques lineares.  
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Em relação ao âmbito Estadual, é destacada a importância da legislação de proteção 

aos mananciais e leis específicas das sub-bacias Guarapiranga e Billings. Para a intervenção 

nos cenários encontrados, o documento considera relevante a participação do GRAPROHAB64 

na aprovação de empreendimentos novos, a partir de 2007, ficando o licenciamento 

ambiental (para obras novas e reformas ou regularizações) a cargo da Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB). 

3.4.4. Entendimento dos cenários atual e futuros (estagnação e 

crescimento) 

O capítulo 3 da minuta do PMH apresenta o diagnóstico65 da Situação Habitacional no 

Município sob três aspectos: a) demanda por diferentes tipos de atendimento habitacional; 

b) recursos disponíveis e necessários, sejam institucionais, financeiros, legais e/ou 

fundiários;  e c) oferta, quantificando a produção de novas moradias e o atendimento às 

famílias, promovidos pelo Poder Público na última década.  

A metodologia utilizada considerou as estimativas de quantidades sobre cada tipo de 

necessidade habitacional e sua sobreposição com informações qualitativas – existência de 

redes de infraestrutura, de áreas de risco, os graus de vulnerabilidade social e indicadores de 

saúde. Estes indicadores foram ponderados para o conjunto de assentamentos no território 

de cada sub-bacia e microbacia hidrográficas, que foram agrupadas em cinco graus de 

precariedade – muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo, conforme figura 3.3 a seguir. 

                                                 
64 O Grupo de Análise de Projetos de Habitação, da Secretaria da Habitação – GRAPROHAB. 
65 O diagnóstico contido na minuta levou em consideração bases de dados da Fundação João Pinheiro, 
da pesquisa realizada pelo Seade, e do Habisp. Aponta-se, entretanto, que houve dificuldade em 
alinhar metodologias e cálculos de demanda, inclusive ocorrências de divergências entre alguns 
dados, como a estimativa de cortiços. 
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Figura 3.3 – Sub-bacias hidrográficas por prioridade de intervenção. 
Fonte: PMH (2010, p. 37). 

Os dados obtidos corroboram uma realidade conhecida. Na região dos mananciais  

estão os maiores indicadores66 de precariedade dos assentamentos, em nível acentuado. As 

periferias das regiões Sul e Leste seguem com os piores indicadores, seguidas pela região 

Norte, com a precariedade habitacional e risco relativo à ocupação da Serra da Cantareira. 

As estimativas do quadro habitacional compuseram-se em três tipos: a inadequação 

habitacional, déficit habitacional e de apoio à família67, cada qual com atendimento 

específico de acordo com os programas estabelecidos pela Política Municipal de Habitação. A 

minuta do PMH aponta a necessidade de cerca de 133 mil novos domicílios para suprir a 

primeira classificação do déficit e, tendo em vista a necessidade de incremento de moradias 

ser uma constante difusa na cidade – incluindo não só habitação de interesse social –, 

estimou-se, em função dos domicílios em coabitação indesejada, que a demanda total a ser 

atingida é cerca de 226 mil domicílios. 

Para cada componente – déficit, inadequação habitacional ou apoio à família –, a 

minuta propõe ações específicas, conforme sintetizado na tabela 3.7 a seguir. 

                                                 
66 Entende-se, aqui, que a incorporação dos indicadores ambientais desenvolvidos pela SVMA 
apresentaria um ganho ao diagnóstico apresentado, uma vez que consideram outros fatores.  
67 O grupo classificado como apoio a família é composto pela demanda que apresenta falta de 
condições arcar com despesas relativas à moradia – ônus excessivo com aluguel. Esse é um 
importante fator de composição do déficit, segundo a Fundação João Pinheiro.   
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Tabela 3.7 – Ações estratégicas do PMH conforme tipos de assentamentos precários 

Assentamento Tipo Ação necessária 

favela urbanizar e regularizar 

favela a remover reassentamento de moradores para 
áreas adequadas à moradia 

favelas 

favela titulada urbanizar 
núcleo urbanizado núcleo urbanizado regularizar a posse 

loteamento irregular urbanizar e regularizar 
loteamento urbanizado 
sem auto de regularização 

emitir auto de regularização 
e regularizar a propriedade 

loteamentos 
irregulares 

loteamento urbanizado 
com auto de regularização regularizar a propriedade 

conjuntos habitacionais 
irregulares 

conjuntos habitacionais 
irregulares 

regularizar a propriedade e contratos 

cortiços -- requalificação, relocação de moradores  

apoio a família -- 
apoio à estruturação econômica da 
família, subsidiando parcial ou 
totalmente as despesas com aluguel 

Fonte: Montagem da autora com base nos dados da Minuta do PMH (2010, p. 33).  

Dado o cenário atual, novas perspectivas são apontadas, em especial com relação às 

ZEIS. As ações propostas na minuta do PMH são no sentido da permanência das famílias no 

local, dado o alto grau de consolidação física e urbanística na cidade, comprovada pela 

cobertura das redes de infraestrutura, pelas características construtivas das moradias e pelo 

tempo de residência dos chefes de família, muitas vezes superior a dez anos. O documento 

reforça também a necessidade de implantação de equipamentos e serviços de educação 

para atender os assentamentos precários. 

3.4.5 Perspectivas para os assentamentos precários em 

mananciais 

A recuperação socioambiental dos assentamentos precários localizados nas áreas de 

mananciais é essencial para a melhoria da qualidade das águas das represas Guarapiranga e 

Billings. Os dados apresentados na minuta do PMH destacam as condições de precariedade 

encontradas nas microbacias inseridas em áreas de mananciais e a problemática do 

tratamento necessário para recuperar essas áreas, envolvendo subsídios do governo para a 

realização de intervenções que atendam as famílias lá residentes, as quais possuem, em 

geral, renda mensal média inferior a seis salários mínimos. 
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À vista do cenário atual apresentado, a minuta do PMH avalia a participação nos 

aportes financeiros na política habitacional municipal, que atualmente correspondem a 61% 

dos recursos municipais, 15% de recursos estaduais e 24% de recursos federais. A 

conclusão do documento (2010, p. 55) é que: 

[...] este total previsto de arrecadação é insuficiente para o atendimento total 
da demanda, o que demandará esforço das gestões municipais para estimular 
a produção de unidades habitacionais pelos governos estadual e federal, além 
da iniciativa privada.  

Com relação a regularização de assentamentos precários e à demanda por novas 

unidades habitacionais de interesse social, salienta-se a importância das ZEIS. Considerou-se 

que, para o atendimento da demanda estimada para o período 2010-2024, serão necessários 

38 milhões de m², se adotada a cota parte de 50m² por unidade habitacional, área máxima 

a ser atingida nos empreendimentos de HIS, conforme legislação vigente. A atual 

abrangência das ZEIS propostas pelo Município é indicada na tabela 3.8, a seguir. 

Tabela 3.8 – Zonas Especiais de Interesse Social vigentes (Lei Municipal nº 13.885/04) 

Tipo Descrição Quantidade Superfície (m²) 

ZEIS 1 
Favelas, loteamentos precários e 
conjuntos habitacionais de interesse 
social 

640 122.239.451,59 

ZEIS 2 Terrenos vazios ou subutilizados 147 7.730.135,85 

ZEIS 3 
Terrenos vazios ou subutilizados e 
dotados de infraestrutura e serviços 
urbanos (áreas centrais) 

145 5.915.788,67 

ZEIS 4 
Glebas ou terrenos não edificados em 
área de proteção e recuperação dos 
mananciais 

32 3.566.142,83 

 TOTAL 964 139.451.518,94 

Fonte: Minuta do PMH (2010, p. 65).  

Das ZEIS existentes, apenas uma parte da superfície poderá ser destinada ao 

incremento de moradias de interesse social, uma vez que a maior parte da superfície das 

ZEIS já caracteriza ocupação de interesse social, sendo que os assentamentos precários 

serão tratados pelo Poder Público no sentido de sua requalificação e permanência. Nos 

mananciais sul, a maior parte das áreas indicadas como ZEIS são referentes aos 

assentamentos precários preexistentes. 

Concomitantemente, a minuta destaca a importância da prospecção do território 

municipal em busca de terrenos vagos, que, demarcados ou não como ZEIS 4, possam vir a 
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ser objeto de Decreto de Utilidade Pública ou de Interesse Social para produção de HIS pela 

COHAB.  

A demanda68 por grupo de atendimento, projetada para 2024, é apresentada na 

tabela 3.9 a seguir. Para a região dos mananciais sul, não foram apresentados dados 

específicos, ressaltando-se que as novas moradias construídas nessas áreas devem atender 

exclusivamente a população já residente nos mananciais. Salienta a minuta do PMH que 

nesta estimativa foi adotada uma “redução do número médio de pessoas por domicílio – de 

3,14 em 2008 para 2,90 pessoas por domicílio em 2024 –, consequência da alteração do 

perfil etário da população”. 

Tabela 3.9 – Estimativa da demanda por novos domicílios no Município de São Paulo – 
2010 a 2024.  

Cenários Novos  
domicílios 

Grupo 1 
1 a 3 s.m 

Grupo 2 
3 a 6 s.m. 

Grupo 3 
6 a 10 s.m. 

Grupo 4 
Mais de 10 
s.m 

Estagnação 
econômica 771.898 260.065 219.869 149.064 142.901 

Crescimento 
econômico 771.898 238.094 209.582 143.325 180.898 

Fonte: Minuta do PMH (2010, p. 102). 

Visando um futuro de intervenções integradas no que se relaciona às questões 

habitacional, ambiental, social e de desenvolvimento econômico, propõe a minuta alinhavar 

os programas vigentes das duas últimas gestões, salientando que essa premissa necessitará 

da revisão estrutural da SEHAB, especialmente dos grupos de atividades da HABI e do 

Resolo, além da incorporação do Plano Municipal de Habitação ao de Saneamento, 

posteriormente. 

Esses programas propostos69 preveem como formas de acesso tanto a aquisição por 

meio de financiamento e subsídios, como a locação social, e podem conter subprogramas. 

Esses subprogramas, por sua vez, são formados por componentes que indicam as ações 

necessárias. A minuta do PMH adota como componentes dos diversos programas, conforme 

intenção do mesmo: urbanização, regularização legal e jurídica70, acompanhamento social71, 

                                                 
68 Para estabelecer metas gerais, o documento fundamenta-se em estudos realizados, conforme 
mencionado anteriormente, que fazem uma estimativa da divisão da população do município por 
faixas de renda e seu respectivo crescimento. 
69 Entendidos como conjunto de ações necessárias para atingir resultados específicos num 
determinado espaço de tempo (2010-2024). 
70 A regularização fundiária deve englobar a regularização jurídica e urbanística (legal). Seus aspectos 
serão apresentados no capítulo 4. 
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atendimento habitacional provisório72, provisão habitacional, requalificação da moradia73, 

micro-crédito habitacional74 e assistência técnica75. 

Por fim, cumpre dizer que a minuta do PMH, ao tratar de modo específico e 

aprofundado as particularidades dos assentamentos precários e da demanda por novas 

unidades de HIS possibilita que, quando for aprovado o Plano, exista um caminho 

claramente definido para o tratamento dos mesmos. Nas áreas de mananciais, isso significa 

uma fundamentação maior para a regularização e recuperação socioambiental dos 

assentamentos precários, refletindo diretamente na recuperação da qualidade dos 

mananciais de água. 

                                                                                                                                                         
71 Acompanhamento social, conforme definição da minuta do PMH (2010), abrange: ações de 
informação e esclarecimento, de mobilização e organização da população, bem como a articulação de 
redes com órgão públicos, privados, ONGs e movimentos de moradia, visando à inclusão social e à 
adequada conservação e manutenção dos empreendimentos ou áreas que sofreram intervenção da 
SEHAB.  
72 Atendimento habitacional provisório: remoção e relocação provisória de famílias cujos domicílios 
precisam ser removidos em função de risco, obra pública ou readequação habitacional. 
73 Requalificação da moradia, conforme definição da minuta do PMH (2010) abrange: recuperação 
e/ou adequação de cortiços às normas vigentes quanto à acessibilidade, segurança estrutural, 
iluminação e ventilação, condições elétricas e sanitárias, e também a ampliação de unidades de 
conjuntos habitacionais, moradias vinculadas a programas de SEHAB ou imóveis adquiridos.  
74 Microcrédito habitacional, conforme definição da minuta do PMH (2010), é: a “concessão de 
financiamento subsidiado à população moradora de áreas de intervenção da PMSP, para aquisição de 
material e pagamento de mão de obra especializada (pedreiro, eletricista e profissional especializado 
em hidráulica) em reformas e/ ou ampliação de unidades habitacionais regularizadas ou em processo 
de regularização”.  
75 Assistência técnica, conforme definição da minuta do PMH (2010, p. 120) é o financiamento “para a 
elaboração de projetos e orientação para execução de obras de reformas ou ampliação de moradias, 
realizadas através de profissional habilitado e cadastrado na PMSP/SEHAB para esse fim específico”.  
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Os assentamentos precários representam um número significativo de moradias que 

devem ser objeto de intervenção do Poder Público, e, especialmente nas áreas dos 

mananciais sul, a priorização das intervenções é ainda maior, dada as características 

ambientais que se pretende recuperar.  

O jurista Edésio Fernandes (2006a, p. 17) destaca, nesse sentido, que, embora as 

camadas populares não sejam as únicas associadas às formas de ilegalidade urbana – 

citando os condomínios fechados e as casas de alto-padrão construídas em locais de 

preservação ambiental, por exemplo –, é justamente em relação a essas que a intervenção 

do Poder Público torna-se mais urgente, “dadas as graves consequências socioeconômicas, 

urbanísticas e ambientais desse fenômeno”, afetando não só seus moradores, como também 

a cidade e sua população como um todo. 

No que interessa a esta pesquisa, e sem pretender esgotar o tema, este capítulo 

procura discutir os principais conceitos relacionados à regularização dos assentamentos 

precários e os aspectos legais e jurídicos para a sua efetivação no Município de São Paulo, 

com destaque para a aplicação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Busca-se 

salientar, especialmente, as questões relativas à regularização dos assentamentos precários 

localizados nos mananciais sul do Município de São Paulo, para os quais a legislação 

específica recentemente promulgada apresenta instrumentos diferenciados. 

Nesse sentido, no item 1 são apresentadas algumas reflexões gerais sobre o conceito 

de regularização e os principais aspectos envolvidos nas ações de regularização de favelas e 

loteamentos no Município de São Paulo. Em seguida, discorre-se sobre a importância da 

utilização da ZEIS como instrumento de reconhecimento dos assentamentos precários e das 

áreas subutilizadas, bem como a relevância de sua aplicação, em articulação com outros 

instrumentos previstos em legislação, para o cumprimento da função social da propriedade e 

da cidade.   

No item 3, destaca-se a relevância do instrumento ZEIS e da definição das áreas de 

recuperação ambiental (ARAs) – pela legislação específica estadual – para a efetivação da 

regularização dos assentamentos precários localizados nas Áreas de Proteção e Recuperação 

dos Mananciais (APRMs) das sub-bacias Guarapiranga e Billings. Neste item, busca-se 

também identificar os principais aspectos da estrutura de licenciamento imbricada no 

processo de regularização dessas áreas, de forma a embasar a análise apresentada no 

capítulo 5. 
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4.1 A REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE 

LOTEAMENTOS E FAVELAS: CONCEPÇÃO E IMPLICAÇÕES 

As graves implicações da ocupação urbana precária e ilegal – que, conforme destaca 

Fernandes (2006b), não se restringe às camadas populares, mas as afeta mais diretamente 

– têm sido discutidas pelos administradores e planejadores urbanos, principalmente ao longo 

das duas últimas duas décadas, na intenção de “formular programas de regularização 

fundiária de tais assentamentos informais, visando a promover a urbanização das áreas e a 

reconhecer em alguma medida os direitos de seus ocupantes”, explica Fernandes (Ibidem, p. 

30). 

No Brasil, os programas de regularização, conforme ressalta Fernandes (Ibidem), 

“têm sido implementados em diversos municípios, desde meados da década de 1980, e 

sobretudo a partir do começo da década de 1990, abrangendo tanto as favelas quanto, em 

menor escala, os chamados loteamentos ‘clandestinos’ e/ou ‘irregulares’1”.  

Deve-se destacar que esse tipo de programa, que se enquadra na temática do 

‘desenvolvimento local’ – uma vez que busca o desenvolvimento das comunidades 

estabelecidas em assentamentos precários –, é fundamental para a consecução do duplo 

objetivo que se propõe para as áreas de mananciais paulistas: a melhoria da qualidade de 

vida dessas pessoas e a recuperação socioambiental da área ocupada. No Município de São 

Paulo, nas APRMs, a regularização de assentamentos precários é objetivo do Programa 

Mananciais, o qual possui ações orientadas para cada comunidade em situação precária, 

concentrando os investimentos numa porção pequena do território.  

A regularização de assentamentos precários é, entretanto, uma tarefa complexa que 

envolve desdobramentos de seu próprio conceito: regularização de assentamentos precários 

implica em regularização urbanística (legal), combinada com a regularização fundiária (como 

regularização jurídica dos lotes), e que dependem de intervenções de urbanização e 

recuperação socioambiental dessas áreas. Alfonsín (2006, p. 57) aponta que em algumas 

cidades do Brasil é comum a aplicação da regularização fundiária com ênfase em um 

determinado aspecto: 

                                                 
1 De modo geral, no Brasil, conforme explica Fernandes (2006, p. 30), “os programas de regularização 
de favelas têm sido mais sistemáticos e consistentes do que os programas de regularização de 
loteamentos, refletindo a maior mobilização dos moradores em favelas, o que talvez possa ser 
explicado por sua condição jurídica mais precária e sua maior vulnerabilidade política e 
socioambiental”. 
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[...] em alguns locais, a ênfase recai meramente na regularização jurídica dos 
lotes. Em outras cidades, na recuperação urbana do assentamento, através 
da urbanização da área. Em outras áreas, observa-se ainda uma grande 
preocupação com a regularização urbanística dos assentamentos, 
procedendo-se a muitas iniciativas de transformação de áreas afetadas 
originalmente para outros usos em Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS). 

A regularização dos assentamentos precários, tratada como regularização fundiária, 

deve ser entendida, entretanto, como um conceito abrangente de todas as possibilidades 

advindas das legislações vigentes que tratam do tema. Para Alfonsín (Ibidem, p. 60), a 

melhor definição de regularização fundiária é: 

[...] um processo conduzido em parceria pelo Poder Público e população 
beneficiária, envolvendo as dimensões jurídica, urbanística e social de uma 
intervenção que prioritariamente objetiva legalizar a permanência de 
moradores de áreas urbanas ocupadas irregularmente para fins de moradia e 
acessoriamente promove melhorias no ambiente urbano e na qualidade de 
vida do assentamento, bem como incentiva o pleno exercício da cidadania 
pela comunidade sujeito do projeto. 

Como bem salienta a referida autora (Ibidem), não se trata de etapas de um 

processo, mas das diferentes dimensões de uma política pública. Sendo assim, os processos 

de regularização fundiária devem atender simultaneamente e de forma integrada as 

seguintes dimensões: 

a) regularização jurídica dos lotes: envolve a demarcação da área para titulação e 

posterior averbação no Registro de Imóveis. Contempla, conforme definição da minuta do 

PMH (2010, p.120):  

[...] em áreas públicas a demarcação da área a ser titulada, com elaboração 
de decreto municipal para a sua desafetação, a demarcação dos lotes 
individuais e a emissão de títulos de concessão de direito de uso (real ou 
especial) e a previsão de antes da conclusão desse processo assegurar 
alternativas para garantia da segurança na posse, através de termos de 
permissão de uso onerosa ou não e outros instrumentos. Em áreas 
particulares, onde a averbação não é possível, compreende a orientação para 
ajuizamento de ações de usucapião ou a emissão de documento de 
legitimação de posse. 

b) urbanização do assentamento: ações de intervenção contemplando, conforme 

definição da minuta do PMH (Ibidem), “a implantação de redes de infraestrutura pública e 

condominial de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica domiciliar e 

pública, pavimentação, drenagem, eliminação de risco geotécnico, canalização de córrego e 

remoção de famílias e implantação de áreas verdes”; 

c) adequação à legislação urbanística: nesse caso, devendo ser previsto – 

anteriormente ao início das ações – um instrumento urbanístico que altere os parâmetros 
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legais previstos para a área. No caso de São Paulo, as ZEIS e as ARAs (mediante a 

elaboração de PRIS) cumprem este papel. 

d) acompanhamento social: envolvendo ações de mobilização e conscientização das 

comunidades envolvidas para a participação em todo o processo de intervenção. Também 

abrange ações de informação e esclarecimento, bem como a articulação de redes com 

órgãos públicos, privados, ONGs e movimentos de moradia, visando à inclusão social e à 

adequada conservação e manutenção dos empreendimentos ou áreas que sofreram 

intervenção da SEHAB, conforme definição da minuta do PMH (2010). 

 

À vista do exposto, os programas que envolvem a regularização de assentamentos 

requerem, por óbvio, a possibilidade de utilização de instrumentos urbanísticos e jurídicos 

que os viabilize. Conforme destaca Alfonsín (2006), os instrumentos mais frequentemente 

adotados nas cidades brasileiras, de uma forma geral, são: as Zonas Especiais de Interesse 

Social, a Concessão do Direito Real de Uso, a usucapião urbana e a Lei Federal nº 6.766/79 

em conjunto com as legislações de parcelamento do solo municipais. Para as APRMs das 

sub-bacias Guarapiranga e Billings, destaca-se também a Área de Recuperação Ambiental 

(ARA 1) e a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia.  

A tabela 4.1, a seguir, apresenta a síntese dos principais instrumentos, aplicados 

conforme o tipo de assentamento. Embora a transferência do potencial construtivo mediante 

a doação de terrenos particulares em ZEIS também esteja relacionada ao processo de 

regularização fundiária em alguns casos, como veremos, sua aplicação não é direta ou 

frequente (até o momento), motivo pelo qual não foi mencionado este instrumento na  

tabela. 
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Tabela 4.1 – Síntese dos instrumentos para a regularização fundiária – RMSP 
OBJETO INSTRUMENTO 

UTILIZADO 
CONCEITO 

Assentamentos 
habitacionais 
caracterizados por 
irregularidades jurídicas ou 
urbanísticas na ocupação 
do solo urbano. 

Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS) 
(Leis Municipais nºs 13.430/02 e 
13.885/04; Leis Federais nºs 
6.766/79 -alteração dada pela lei 
9.785/99- e 10.257/10) 
 

Flexibilização dos parâmetros 
urbanísticos quanto ao uso, ocupação e 
parcelamento do solo, a partir do 
reconhecimento das especificidades 
locais, para facilitação da regularização 
fundiária do assentamento. 

Concessão do Direito Real 
de Uso 
(Decreto-Lei Federal 271/67 , 
alterado pela Lei Federal nº 
11.481/07, e Lei Federal 
10.257/10, e Lei Municipal nº 
13.430/02); 

Contrato de transferência do uso (não 
da posse) feito pelo poder público com 
os moradores de terrenos de 
propriedade pública, para utilização dos 
mesmos com a finalidade de moradia 
ou comercial de âmbito local com área 
de até 250m². Pode ser realizado por 
tempo determinado ou indeterminado, 
e ser oneroso ou gratuito. 

Concessão de uso especial 
para fins de moradia 
(Medida Provisória 2.220/01, Leis 
Municipais 13.430/02 e 
13.514/03, alterada pela Lei 
Municipal 14.665/08) 

Contrato de transferência do uso (não 
da posse) feito pelo poder público com 
os moradores de terrenos de 
propriedade pública, de forma individual 
ou coletiva (quando não for possível 
identificar terrenos por possuidor) para 
utilização dos mesmos para moradia em 
lotes com área de até 250m², ocupados 
a pelo menos 5 anos. É gratuita e por 
tempo indeterminado, enquanto 
permanecer a destinação ou até o 
proprietário adquirir imóvel. 

Posse de terrenos públicos 
 

Autorização de uso 
Medida Provisória 2.220/01 

Concessão para fins comerciais de 
imóvel com até 250m² ocupado 
continuamente por 5 anos. 

Usucapião Especial 
Urbana 
(CF/88, Lei Federal nº 10.257/01 
e Lei Municipal nº 13.430/02) 

Aquisição de domínio em relação à área 
privada sobre a qual se tem a posse, 
durante 5 anos contínuos, para fins de 
moradia, em lote não superior a 250m². 

Concessão do Direito Real 
de Uso 
 

Mesmo conceito descrito para as áreas 
públicas, só que dirigido aos terrenos 
particulares 

Posse de terrenos 
particulares 
 

Desapropriação 
(Decreto-Lei Federal nº 
3.365/41; Lei Municipal nº 
13.430/02) 

Transferência do domínio privado para 
público, mediante edição de decreto de 
declaração de utilidade pública ou de 
interesse social 

Loteamentos irregulares 
ou clandestinos 
 

Lei Federal n. 6.766/79 e 
leis municipais de 
regularização de 
loteamentos 

Regularização do loteamento e 
posterior titulação dos lotes, assumidos 
pelo município, sem prejuízo de ação  
de punição contra o loteador. 

Ocupação de áreas de 
proteção e recuperação 
dos mananciais (sub-
bacias Guarapiranga e 
Billings) 

Áreas de Recuperação 
Ambiental (ARAs 1) 
(Leis Estaduais nºs 12.233/06 e 
13.579/09) 

Regularização do loteamento ou da 
favela, mediante elaboração de PRIS, e 
posterior titulação dos lotes, assumidos 
pelo município, garantida a manutenção 
do saneamento ambiental da 
microbacia. 

Fonte: Adaptação da autora com base em Alfonsín (2006, p. 61) e na legislação vigente referenciada 
na tabela (coluna 2) 
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Especialmente com relação à garantia da permanência dessas comunidades onde se 

encontram, destaca-se a necessidade da efetivação da legítima posse da terra. A legislação 

deve, portanto, tornar possível que, após a intervenção de urbanização (com 

acompanhamento social), os lotes inseridos na área abrangida possam ser regularizados 

conforme parâmetros indicados pela legislação, e possam ser adquiridos juridicamente pelos 

moradores, por meio do registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Conforme salienta Alfonsín (op. cit.), a regularização jurídica é muito importante, pois 

diz respeito ao direito de moradia dado a estes cidadãos, que passam a ser proprietários ou 

ter o direito do uso do imóvel por meio de instrumentos previstos em lei, como a usucapião 

especial e o contrato de concessão do direito uso (real ou especial), respectivamente. 

A efetivação do processo de regularização, com a titulação do lote e o registro no 

Cartório de Registro de Imóveis, traz segurança ao morador. Afirma Alfonsín (op. cit.) que 

esse fator desencadeia iniciativas da comunidade em prol da melhoria do ambiente 

construído, o que aumenta a identidade da população com a área e as possibilidades de 

manutenção das intervenções urbanísticas realizadas pelo poder público. 

Não basta, porém, conceder a regularização jurídica. Em muitos casos, os 

assentamentos apresentam características que devem ser resolvidas como: lotes sem acesso 

para via pública, lotes muito pequenos, sem infraestrutura de água, esgoto, luz, e 

localizações em áreas de riscos como deslizamentos, inundações, entre outros. 

A regularização urbanística dos lotes, porém, só é possível se esses territórios são 

reconhecidos como passíveis de intervenção pela legislação, o que foi proporcionado pela 

ZEIS 1 no âmbito Municipal e pela possibilidade de delimitação de Áreas de Recuperação 

Ambiental 1 (ARA 1), pela legislação estadual. 

A ZEIS 1 é o instrumento urbanístico municipal capaz de orientar e viabilizar a 

regularização desses assentamentos precários. Com parâmetros de ocupação voltados à 

habitação de interesse social, apresenta-se a possibilidade de, mediante a elaboração de um 

Plano de Urbanização, reordenar o território abrangido, melhorando as condições de 

habitabilidade por meio de intervenções em infraestrutura de água/esgoto e energia; 

execução de sistema viário de circulação interna de veículos e pedestres; redesenho de 

lotes; implantação de equipamentos públicos e de lazer; retirada da população de áreas de 

risco; obras de drenagem; entre outros.   

Depreende-se daí a importância das ZEIS 1 serem coincidentes com as indicações de 

ARAs 1, que, perante a legislação ambiental, desempenham papel semelhante. Dessa forma, 

alinham-se as legislações para que os objetivos possam ser alcançados. Se houver 

proposições diversas entre os âmbitos municipal e estadual, a possibilidade de regularização 
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dos assentamentos fica reduzida, dificultada, pois deverá atender parâmetros 

preestabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, sem a possibilidade de análise 

caso a caso (flexibilização de parâmetros), mediante a elaboração de um Plano de 

Intervenção (Urbanístico ou PRIS).  

Nesse sentido, cumpre salientar que tanto o Plano de Urbanização quanto as análises 

de situações específicas não previstas em lei devem ser submetidas à Comissão de Avaliação 

de Empreendimentos de Interesse Social – CAEHIS, vinculada à Secretaria Municipal da 

Habitação – SEHAB. Em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais, além da 

manifestação favorável da CAEHIS, deverá ser ouvida a Agência de Bacia competente 

(enquanto não for firmado o escritório regional, essa tarefa será executada pela CETESB). 

Com relação ao reconhecimento das especificidades dos assentamentos e 

flexibilização dos parâmetros urbanísticos proporcionados pelas ZEIS, Lago (2004, p. 33 

apud Alfonsin, 2006, p. 63) levanta a seguinte questão: “do ponto de vista dos moradores 

das áreas regularizadas ou potencialmente regularizáveis [ou ainda novas], em que medida 

os parâmetros mínimos de bem-estar são internalizados como valor positivo ou como sinal 

de inferioridade?”. 

Nesse sentido, conforme destaca Alfonsín (op. cit.) a intervenção urbanística é capaz 

de refletir na questão da igualdade, que em seu sentido social, cumpre ressaltar, possui dois 

ramos principais, assim apresentados por Williams (2007, p. 217):  

(i) um processo de nivelamento [...] com base na premissa de que todos os 
homens são naturalmente iguais como seres humanos, embora não 
necessariamente em atributos específicos; e  
(ii) um processo de retirada de privilégios inerentes, a partir da premissa de 
que todos os homens deveriam ter um ‘ponto de partida igual’, embora o 
propósito ou efeito disso possa ser que eles venham a tornar-se desiguais 
em termos de realização ou condição (grifo no original). 

 A intervenção urbanística busca a igualdade de oportunidades, uso mais comum do 

verbete (ii), e que pode ser entendido também, conforme salienta Williams (Ibidem), como 

“igual oportunidade de tornar-se desigual”. E nesse sentido, conforme ressalta Santos (2004, 

p. 254), em sua “concepção multicultural dos direitos humanos” apud Alfonsín (Ibidem, p. 

64) a luta pelos direitos humanos ou pela dignidade humana perpassa pelo pressuposto de 

que a igualdade seja alcançada em conjunto com o reconhecimento da diferença, de forma 

que conclui: “temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito 

a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. 

No sentido da igualdade de oportunidades mediante a demarcação das ZEIS e a 

intervenção com parâmetros urbanísticos diferenciados, Alfonsín (Ibidem) entende que as 
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ZEIS parecem conseguir garantir tanto a igualdade quanto a diferenciação necessária à 

integração do tecido urbano e à garantia da destinação destes domicílios com custos 

acessíveis à população de baixa renda, salientando que as ZEIS: 

[...] garantem por um lado o “direito à igualdade”, na medida em que o 
gravame de ZEIS reconhece e busca consolidar o assentamento no território 
urbano, garantindo direito à cidade, direito à moradia digna e direito à 
habitabilidade, independentemente dos interesses que o mercado imobiliário 
possa ter na localização do assentamento. Por outro lado, as ZEIS também 
garantem o “direito à diferença”, na medida em que reconhecem o 
processo histórico de produção social e cultural do habitat que redundou em 
usos, tipologias e padrões irregulares segundo a legislação urbanística do 
município para a região, fazendo nascer o direito de utilizar padrões que, 
ainda que distintos dos estabelecidos pela lei, garantam dignidade e 
habitabilidade aos assentamentos (grifos no original). 

Cumpre notar que, para a garantia desses direitos, as características do projeto (de 

intervenção ou obra nova), bem como o acompanhamento social pelo Poder Público, são 

fundamentais para igualdade de oportunidades, com a real melhoria da qualidade de vida 

das famílias lá residentes. Entretanto, a compatibilização entre as legislações incidentes e a 

elaboração de projetos de desenho ambiental2, especialmente no caso das APRMs, são 

fundamentais para a consecução deste objetivo. 

Com relação à demarcação de uma área como ZEIS, salienta Alfonsín (2006) que se 

deve levar em conta as condições de se proceder a uma intervenção no local. Assim sendo, 

esses territórios não devem constituir-se áreas de risco. A definição minuciosa das ZEIS, 

entretanto, não aparece no zoneamento vigente, havendo casos em que, internamente ao 

perímetro das ZEIS, são encontradas áreas de risco. Cumpre dizer, nesse sentido, que não 

se trata da destinação de áreas de risco para a população de baixa renda, e sim da inclusão 

das áreas de risco já ocupadas nos perímetros das ZEIS, vinculadas a uma posterior 

intervenção para remoção e reassentamento das moradias que não puderem permanecer no 

local. 

 Relativamente às APRMs, as ZEIS 1, tanto quanto as ARAs 1, consideram a 

regularização em sua forma completa ao vincular a intervenção à um Plano de Urbanização e 

a um Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS, quando localizadas em 

mananciais. Estes estudos, conforme mencionado anteriormente, devem conter todas as 

características do local, situação atual e pretendida, e ser holísticos, no sentido de agrupar 

                                                 
2  O desenho ambiental considera para a elaboração do projeto urbanístico ou arquitetônico não só as 
características do sítio, como também as características da microbacia, e desenvolve a intervenção 
integrando aspectos os construtivos aos ambientais e sociais, levando em considerações ações para a 
recuperação do meio ambiente e o aumento do contato do ser humano com a natureza. Para 
aprofundar o assunto, recomenda-se a leitura de Franco (1997; 2000).  
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ações referentes à regularização urbanística e jurídica dos lotes, bem como a adequação de 

sistema viário, implantação de redes de infraestrutura, implantação de áreas verdes, de lazer 

e equipamentos urbanos, tudo observando a legislação vigente. 

 Nas ARAs 1, o vínculo vai mais adiante, definindo que, para uma área ser 

considerada regularizada, as características obtidas pós-intervenção, incluindo a quantidade 

reduzida de lançamento de cargas-poluidoras, devem ser preservadas por um prazo mínimo 

de 2 anos. Verifica-se nesse instrumento, portanto, a possibilidade real de tratar o problema 

preexistente da segregação ambiental – ou socioterritorial –, conforme afirma Alfonsín 

(2006). 

 É importante salientar que, principalmente nas Áreas de Proteção e Recuperação aos 

Mananciais do Município de São Paulo, nas quais o debate entre a ocupação urbana e a 

preservação do meio ambiente é latente, há a diretriz de desadensamento dos 

assentamentos precários a serem regularizados. Surge, então, outro elemento: a ZEIS 4. 

Nessas porções do território das APRMs, é possível o reassentamento de população oriunda 

de áreas objeto de intervenção pelo Poder Público. 

 O Programa Mananciais, por meio do Sistema de Priorização de Intervenções e da 

utilização de dados georreferenciados no Habisp, procura dar maior prioridade aos 

assentamentos mais precários, cuja população encontra-se mais vulnerável. Dos 

assentamentos em ZEIS 1 das APRMs, a parcela da população localizada em (a) áreas de 

risco; (b) áreas serem desapropriadas por melhoramentos; ou (c) áreas a serem 

‘desadensadas’, podem ser conduzidas a novos empreendimentos localizados relativamente 

próximos ao seu local de origem, ainda dentro da área protegida. 

 Essa possibilidade de manutenção da população local e reassentamento de parte da 

população dentro das APRMs é prevista tanto na legislação municipal quanto na estadual de 

caráter ambiental, conforme mencionado anteriormente. Essa característica da legislação 

representa um avanço em relação à legislação anterior de proteção aos mananciais do 

Estado, sob à luz da qual o Programa Guarapiranga, antecessor do Programa Mananciais, 

produziu diversos novos conjuntos de Habitação de Interesse Social para reassentar os 

moradores fora da área protegida. 

 Nesse binômio – regularização/reassentamento –, cumpre destacar as dificuldades 

encontradas para elaboração de projetos de Habitação de Interesse Social (HIS) em ZEIS 4. 

É de se notar que os valores que se objetiva atingir em projeto – densidade habitacional, 

principalmente – encontram entraves nas restrições de parâmetros (como gabarito de altura 

de 9,00m para as ZEIS 4, em contraposição ao gabarito de 20m para algumas Áreas de 

Ocupação Dirigida, por exemplo). A incompatibilidade dos parâmetros das legislações 
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municipal e estadual, em conjunto com a quantidade restrita de terrenos disponíveis em 

ZEIS 4, aumentam a complexidade do processo de intervenção nos assentamentos em 

APRMs, especialmente quando não há possibilidade de remanejamento de parte da 

população dentro do próprio assentamento objeto de intervenção. 

 É importante salientar ainda que, embora os parâmetros de ocupação do solo, como 

gabarito de altura, taxa de permeabilidade, taxa de ocupação e coeficiente de 

aproveitamento do lote, sejam mais restritivos para obras novas nas ZEIS 4 

(comparativamente às ZEIS 1), os parâmetros de habitabilidade, como pé-direito, 

permanecem mais flexibilizados pela legislação específica – Dec. Municipal nº 44.667/04.  

Por fim, é inegável o avanço da regularização dos assentamentos precários mediante 

a aplicação das ZEIS, combinada aos instrumentos jurídicos necessários à obtenção da 

titulação e do registro dos lotes. Especialmente nas APRMs, é fundamental a instituição das 

ARAs, mediante a elaboração do PRIS. Contudo, conforme aponta Fernandes (2006b, p. 30), 

“é preciso salientar que os programas de regularização têm um caráter essencialmente 

curativo, e precisam ser combinados com investimentos públicos e políticas sociais e 

urbanísticas que gerem opções adequadas e acessíveis de moradia social para os grupos 

mais pobres”. 

 É nesse contexto de questões complexas que a definição das ZEIS se revela 

fundamental. Elas não apenas reconhecem a realidade existente, como também propiciam a 

execução de programas tanto de regularização quanto de construção de novos conjuntos 

habitacionais acessíveis à população de baixa renda.   
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4.2. ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL: INSTRUMENTO 

PARA A REGULARIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM 

MANANCIAIS 

Reconhecendo que a atuação sobre a cidade deve incorporar as preexistências, 

particularmente dos assentamentos precários, a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 

configura-se como um instrumento urbanístico contemporâneo, definido no âmbito do Plano 

Diretor, capaz de viabilizar os objetivos e diretrizes do Plano Municipal da Habitação.  

Neste contexto, é fundamental entender as concepções teóricas deste instrumento, 

ou seja, quais as intenções colocadas na legislação, bem como a real possibilidade de ação, 

ou de sua aplicação efetiva.  

A criação das ZEIS, conforme mencionado anteriormente, está fundamentada no 

conceito de função social da propriedade urbana, que, por sua vez, surge como condição ao 

direito à cidade por meio dos artigos 182 e 183 da CF/88. Com a promulgação do Estatuto 

da Cidade em 2001, foram estabelecidas as diretrizes gerais da política urbana, delineada 

nos referidos artigos da CF/88.  

Conforme disposto no art. 39 do Estatuto da Cidade, a função social da propriedade 

urbana é cumprida quando esta: 

[...] atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no 
plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 
atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. 

O cumprimento da função social da propriedade fica, portanto, vinculado à existência 

de um Plano Diretor, ao qual cabe especificar as ‘exigências fundamentais de ordenação da 

cidade’, respeitadas as diretrizes do art. 2º do Estatuto da Cidade, do qual podemos 

destacar: 

 

1. garantia do direito a cidades sustentáveis: à terra urbana, à moradia digna, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;   

2. participação da população e articulação dos atores (governo/empresas/sociedade); 

3. planejamento do desenvolvimento das cidades (efeitos negativos sobre o meio 

ambiente); 

4. evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos (uso, desuso ou mau uso); 
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5. proteção, preservação e recuperação do patrimônio natural e construído; 

6. regularização e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante normas especiais de urbanização; 

7. simplificação da legislação com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento 

da oferta dos lotes e unidades habitacionais. 

Cabe destacar que, embora o princípio social da propriedade estivesse presente nas 

Constituições brasileiras desde 1934, conforme lembra Edésio Fernandes (2006a), é a partir 

da Carta Magna de 1988, e da promulgação do Estatuto da Cidade, que o conceito aparece 

como estruturador da política urbana no Brasil. 

A partir da entrada em vigor da Lei Federal nº 10.257/01, é aumentada a importância 

do poder municipal, conforme apresentado anteriormente, e a “indissociabilidade entre 

direito e gestão urbana” surge como princípio estruturante da nova ordem jurídico-

urbanística que a partir de então se coloca, conforme salienta o jurista Edésio Fernandes. 

Segundo Fernandes (2006a, p. 18): 

[...] esse princípio tem sido traduzido por meio de três eixos integrados de 
reformas jurídicas-políticas, quais sejam: a renovação da democracia, por 
meio da afirmação do direito coletivo a uma ampla participação popular na 
gestão das cidades; a descentralização dos processos decisórios, no sentido 
não apenas do fortalecimento dos governos locais, mas também do 
enfrentamento da questão metropolitana e da necessidade  de articulação 
intergovernamental para superação de problemas urbanos, sociais e 
ambientais; a criação de um novo quadro de referências jurídico-
administrativas para fornecer uma maior clareza de princípios  às novas 
relações que estão se dando entre estado e sociedade, sobretudo através das 
parcerias público-privado e outras formas de relações entre o estado com os 
setores privado, comunitário e voluntário. 

O contexto desta nova ordem jurídico-urbanística torna-se fundamental para o 

desenvolvimento das ZEIS ou Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) como instrumento 

urbanístico, com base na experiência de sua criação3 ainda na década de 1980, no Recife. 

Na maior parte das legislações municipais, conforme apontam Miranda e Moraes (2007), a 

ZEIS passa a ser prevista em conjunto com outros instrumentos elencados no Estatuto da 

Cidade – a exemplo da legislação municipal de São Paulo mencionada anteriormente –, 

ampliando o conceito inicial de ‘instrumento de regularização fundiária’, previsto na Lei de 

                                                 
3 No Recife, conforme salientam Miranda e Moraes (2007, p. 416) “a criação das 26 Áreas Especiais 
(Decreto 11.670/80) refletiu o contexto de mudanças nas políticas urbanas e, especificamente, o 
atendimento aos requisitos para implantação do Programa de Erradicação de Sub-habitação 
(Promorar)”.  Os mesmo autores (Ibidem) explicam que “as Áreas Especiais, em 1983, com alguns 
ajustes, passaram a ser reconhecidas pela nova Lei de Uso e Ocupação do Solo”. 
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Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal nº 9.785 de 29/01/99), que altera a Lei Federal 

nº 6.766/79. 

 Pode-se dizer que as ZEIS, conforme salientam Miranda e Moraes (Ibidem, p. 417-

418), constituem-se “num instrumento de regulação e controle do uso e ocupação do solo”, 

que, “a partir da previsão de parâmetros urbanísticos, dimensões máximas das áreas dos 

lotes para novos parcelamentos ou resultantes de remembramentos”, é capaz de inibir “os 

interesses dos empreendedores imobiliários e comerciais”. Desta forma, conforme 

acrescentam aqueles autores (Ibidem): 

[...] o efeito imediato é a diminuição da pressão que estes agentes poderiam 
exercer sobre as famílias de baixa renda moradoras destes assentamentos, 
para transformações no ambiente construído com novos objetos imobiliários, 
com a consequente apropriação por segmentos diferentes dos ocupantes 
originais, acarretando na substituição desta população. 

Dentro disso, a criação das ZEIS no contexto do zoneamento municipal é 

fundamental para o reconhecimento dos assentamentos precários existentes, conforme 

aponta Fernandes (2006a), bem como das áreas passíveis de construção de habitação de 

interesse social, garantindo a permanência da população de baixa renda nos seus locais de 

origem e em conjuntos junto às áreas já dotadas de infraestrutura urbana.  

O princípio das ZEIS é, por meio do zoneamento da cidade, permitir em algumas 

porções do território presselecionadas padrões de uso e ocupação do solo específicos e 

próprios para: regularização fundiária, requalificação urbana de espaços ocupados por 

favelas e promoção de habitação para população de baixa renda.  Os parâmetros de uso e 

ocupação do solo são diferenciados para cada condição preestabelecida, propiciando a 

extensão do direito à moradia e à cidade a esses moradores. 

Os quatro tipos de ZEIS previstos no Plano Diretor Municipal são articulados a 

instrumentos jurídicos – como a concessão do direito real de uso e do uso especial para fins 

de moradia –; urbanísticos – como o parcelamento, edificação e utilização compulsórios e o 

IPTU progressivo no tempo –; de planejamento – como a transferência do potencial 

construtivo –; e de gestão – como os Conselhos de ZEIS, que efetivam a participação 

popular. Dessa forma, pode-se dizer que as ZEIS de São Paulo viabilizam o atendimento dos 

seguintes objetivos, consoantes com o conceito de função social da propriedade:  

 

1. Possibilitar o atendimento a função social da propriedade pela transformação e 

adequada destinação das áreas subutilizadas ou com ocupação habitacional precária; 

2. estimular a ampliação do mercado imobiliário para classe média baixa e baixa; 
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3. contribuir para a queda da expectativa de valorização de imóveis e terrenos: uma vez 

que restringe os usos possíveis à prevalência da habitação de interesse social e 

impede as possibilidades de descaracterização futura do empreendimento pelo 

estabelecimento de parâmetros de área de terreno e de unidade habitacional; 

4. contribuir para o aumento de ofertas de terrenos e moradia para parcelas da 

população sem acesso ao mercado imobiliário formal: ‘reserva’ de áreas; 

5. permitir, em programas de urbanização de favelas que os serviços e infraestrutura 

urbana sejam estendidos: ao reconhecer urbanisticamente e juridicamente os 

assentamentos precários, integrando-os com qualidade ao tecido urbano do entorno; 

6. viabilizar a regularização fundiária dos lotes em favelas ou loteamentos irregulares, 

mediante articulação com outros instrumentos; 

7. aumentar a arrecadação dos cofres públicos, tendo em vista a atualização no IPTU, 

outras taxas nas áreas regularizadas e a aplicação do IPTU progressivo no tempo. 

Espacialmente, as ZEIS foram demarcadas conforme as características encontradas 

no tecido urbano do município de São Paulo – assentamentos precários, conjuntos 

habitacionais, cortiços, terrenos e imóveis subutilizados – e encontram-se distribuídas em 

grande parte nas periferias do Município, à exceção das ZEIS 3, cujas áreas concentram-se 

mais próximas à região central. A figura 4.1, a seguir, apresenta a distribuição espacial das 

ZEIS conforme suas tipologias no Município de São Paulo. 
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Figura 4.1. Espacialização das ZEIS no Município de São Paulo.  
Fonte: Habisp, 2010. 

A demarcação das ZEIS permite o estabelecimento de parâmetros urbanísticos mais 

flexíveis, passíveis de serem atendidos na recuperação e requalificação de assentamentos 

precários, acarretando número menor de remoções do que aquele que seria necessário caso 

não fossem flexibilizados os parâmetros. Nesse sentido, as ZEIS podem ser entendidas, 

conforme salienta Alfonsín (op.cit., p. 63), como “um instrumento inovador no contexto do 

planejamento urbano brasileiro, na medida em que rompem com a dinâmica segregatória do 

Zoneamento de uso tradicional, que diante da favela demonstrava toda a sua impotência”. 

 Contudo, o reconhecimento das áreas passíveis de serem ‘reservadas’ para moradia 

de interesse social, bem como das áreas ocupadas por assentamentos precários, foi 

efetuado por meio de vistorias e levantamentos aerofotogramétricos, embora também tenha 

sido utilizado, no caso dos assentamentos precários, os arquivos da SEHAB. Sendo assim, 

incompatibilidades surgem na não demarcação de assentamentos precários e terrenos ou 

AREA DE PRESERVAÇÃO 
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edificações subutilizadas como ZEIS, e vice-versa, na demarcação de áreas não subutilizadas 

como ZEIS.  

Em decorrência deste fato, provavelmente, a legislação de uso e ocupação do solo de 

São Paulo, garantido o cumprimento da função social da propriedade, prevê a possibilidade 

de desobrigação da construção de HIS e HMP nos terrenos enquadrados como ZEIS quando 

se verifica tratar de: 

 

a) terrenos públicos destinados a áreas verdes e a equipamentos sociais; 

b) lotes não edificados com área igual ou inferior a 250m², não podendo ser 

remembrados. Neste caso, visando que o proprietário do terreno em ZEIS, 

provavelmente também situado nas camadas de baixa renda, possa construir sua 

moradia ou estabelecimento comercial sem ter que destinar área para habitação 

de interesse social de outrem;  

c) terrenos particulares que vierem a ser destinados a equipamentos sociais, desde 

que conveniados com o poder público e enquanto permanecerem com essa 

destinação;  

d) terrenos particulares com área de até 500m² destinados à instalação de templos 

religiosos, enquanto permanecer esta destinação; 

e) seja comprovada a utilização da edificação nos últimos 5 anos. 

 

Por serem as ZEIS aplicáveis aos assentamentos precários constituídos por favelas e 

loteamentos irregulares, nos ateremos, aqui, a identificar os aspectos da intervenção pública 

nas ZEIS de tipo 1, definidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de São Paulo. Dentro 

disso, será apresentado, a seguir, como a indicação de um assentamento precário como 

ZEIS 1 será fundamental, especialmente para a viabilidade de aplicação do instrumento 

urbanístico previsto na legislação ambiental vigente: o PRIS. 
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4.3 ASPECTOS DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO NOS 

ASSENTAMENTOS ENQUADRADOS COMO ZEIS EM ÁREA DE 

MANANCIAIS   

A Zona Especial de Interesse Social de tipo 1 foi criada com o objetivo de reconhecer 

áreas urbanas ocupadas por favelas e loteamentos irregulares ou clandestinos e permitir, 

além da regularização destes assentamentos precários, a construção de conjuntos 

habitacionais destinados às comunidades abrangidas, dentro do perímetro já ocupado pelas 

mesmas. As intervenções nas ZEIS 1 dependem essencialmente das iniciativas do Poder 

Público, com a inclusão dessas áreas em Programas Habitacionais, definidos segundo as 

diretrizes dos Planos de Habitação do Município, do Estado e da União, tanto na forma de 

intervenção como na forma de financiamento. 

No que diz respeito ao programa de regularização desses assentamentos (que 

incluem muitas vezes construção de conjuntos de HIS), cabe dizer que os procedimentos a 

serem adotados variam segundo as características da ocupação de cada assentamento 

demarcado como ZEIS. Assim, encontram-se diferenças quanto à localização, mais ou menos 

inserida na malha urbana, quanto à forma de ocupação – loteamento ou favela –, quanto à 

dimensão da área ocupada e suas características geotécnicas, quanto ao grau de 

consolidação, quanto à densidade e à vulnerabilidade, e quanto à origem dos terrenos, que 

podem ser públicos (da classe de bens de uso comum do povo4 ou de domínio público) ou 

particulares. 

Essas diferenças de um assentamento para outro são justamente o que implica na 

articulação das ZEIS com outros instrumentos jurídicos e urbanísticos – também distintos –, 

de forma a possibilitar a regularização fundiária particular de cada situação. 

 Com relação aos loteamentos, pode-se dizer que em geral estão localizados em 

terrenos particulares. Sua produção está diretamente relacionada à legislação incidente, à 

dinâmica imobiliária e à intenção do proprietário/loteador. Dentro disso, e de acordo com o 

procedimento adotado pelo loteador, os loteamentos podem ser definidos como clandestinos 

– quando não foi dada entrada na Prefeitura com pedido de licenciamento –, ou irregulares – 

                                                 
4 Bens públicos são divididos em três categorias pelo art. 99 do Código Civil: (i) bens de uso comum 
do povo – aqueles necessários a todos os cidadãos como ruas, praças, rios, mares, que não devem 
ser privativos de ninguém; (ii) bens de uso especial – destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; (iii) 
dominicais – que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.  
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quando a Prefeitura toma ciência do loteamento clandestino ou da execução de loteamento 

aprovado em desacordo com o projeto analisado e autorizado inicialmente. 

 Conforme aponta Pasternak (2009, p. 1), “a irregularidade do loteamento ocorre 

quando em razão de irregularidades urbanísticas e jurídicas. As irregularidades jurídicas 

decorrem de obstáculos para o registro, como incorreções no título de propriedade da gleba” 

e também estão relacionadas à conclusão das obras e não efetuação do registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Já com relação às irregularidades urbanísticas, as principais, 

relacionadas pela autora, são:  

• O loteador obtém a aprovação do projeto de loteamento pelos órgãos 
competentes do Município, efetua o registro do loteamento no Cartório de 
Registro de Imóveis, mas não executa as obras de infraestrutura necessárias 
que constavam do projeto aprovado. 
• O loteador não executou vias públicas de circulação e/ou a demarcação de 
logradouros públicos (implantação de equipamentos urbanos e comunitários e 
espaços livres de uso público). 
• O projeto de loteamento foi aprovado pelo Poder Público, mas a obra não 
atende ao traçado oficial do loteamento. 
• Combinações diversas entre os itens acima. (Ibidem, loc.cit.) 

 A correção das infrações, no caso dos loteamentos, é de responsabilidade 

compartilhada do loteador e da Municipalidade, sem prejuízo das sanções aplicadas ao 

loteador, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79. A elaboração do Plano de Urbanização das 

ZEIS fica, consequentemente, a encargo do loteador, em conjunto com a PMSP. Entretanto, 

caso o loteador seja omisso, a Municipalidade deverá assumir a responsabilidade total, 

elaborar o projeto e executar as obras, sem prejuízo do repasse dos custos ao infrator, 

conforme metodologia aplicada na regularização de loteamentos tratados pela SEHAB, 

explicada a seguir. 

 As favelas, por sua vez, por serem fruto de invasão coletiva ou gradual, estão em 

total desacordo com a legislação urbanística. Também são irregulares juridicamente por 

estarem localizadas de forma ilegal sobre terrenos públicos ou particulares, o que aumenta o 

grau de vulnerabilidade dessas comunidades, uma vez que a ocupação não autorizada, 

conforme aponta Silva (1997, p. 172), “constitui-se em violação do direito de propriedade e 

dá o direito de expulsão pelos proprietários. Essa expulsão, esgotados os meios pacíficos de 

persuasão, é feita por despejo judicial, a partir de ações de reintegração de posse, 

solicitadas pelos proprietários ou detentores legítimos da posse”. 

 Nas favelas, por não ser identificável o agente promotor da ocupação, a 

responsabilidade da intervenção de urbanização e regularização fundiária é do Poder Público, 

mediante a elaboração e aprovação de um Plano de Urbanização, abrangendo desde as 

questões referentes à implantação da infraestrutura básica e à adequação do sistema viário, 
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como à construção de equipamentos urbanos e de conjuntos habitacionais necessários, e 

finalmente, a regularização fundiária. 

 Em relação à origem da propriedade dos terrenos, cumpre dizer que sua 

caracterização está diretamente relacionada aos instrumentos articulados para a 

regularização jurídica dos lotes. Pode-se destacar: 

 

1) loteamentos: transferência feita pelos meios tradicionais pelo proprietário, mediante 

a abertura do registro individualizado dos lotes. Geralmente, o loteamento é feito 

sobre uma ou mais glebas, que possuem registro único, porém, a aquisição dos lotes 

depende do registro individual dos terrenos, averbado na matrícula de registro da 

gleba original e a partir daí gerando nova matrícula;  

2) favelas em terrenos particulares: a) desapropriação mediante edição de Decreto de 

Utilidade Pública (DUP) ou de Interesse Social (DIS);  b) doação pelo proprietário à 

Municipalidade, mediante o instrumento da transferência do potencial construtivo do 

terreno; c) titulação como concessão do direito real de uso, averbada no Cartório de 

Registro de Imóveis;ou d) usucapião especial urbana; 

3) favelas em terrenos públicos da classe de bens de uso comum do povo: a) requer a 

desafetação inicial dessas áreas, por meio de Decreto de Desafetação, para áreas de 

domínio público;  

4) favelas em terrenos de domínio público: a) concessão de uso especial para fins de 

moradia (individual ou coletiva); b) autorização para estabelecimentos comerciais; c) 

concessão do direito real de uso. 

 

Em relação aos instrumentos jurídicos para a efetivação da regularização fundiária de 

favelas em terrenos de domínio público, cumpre salientar que a concessão de uso especial 

para fins de moradia tem sido mais comumente aplicada a partir de sua previsão legal 

(2001). Conforme destaca Alfonsín (op.cit., p. 67), “embora muitas administrações 

municipais já estivessem utilizando o instrumento da concessão de direito real de uso em 

seus programas de regularização fundiária, havia muita dificuldade em registrá-lo pela via 

coletiva, dada a não previsão desta forma pela lei e a rigidez dos cartórios de registro de 

imóveis”. 

Nesse aspecto, Fernandes (2006b, p. 35) acrescenta que há controvérsias quanto à 

aplicação da concessão do direito real de uso, considerando que, “ainda que tenha afinidade 
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com outras formas de direitos reais, previstas no Código Civil, como a enfiteuse5, a 

concessão de direito real de uso foi efetivamente criada pelo Decreto-Lei Federal n. 271/67, 

que nunca foi devidamente regulamentado”. 

Com relação às áreas particulares, Silva (1997, p. 55-56) aponta que a transferência 

da posse por meio do instrumento da desapropriação “é complexa, pois envolve não apenas 

a questão dos direitos – público e privado –, como o questionamento da necessidade de 

recurso a esse instrumento”. As desapropriações são, em geral, muito onerosas aos cofres 

públicos e devem ser plenamente justificáveis conforme os fundamentos legais – por 

necessidade de utilidade pública ou interesse social –; entretanto, não devem ser regra. A 

autora (Ibidem) salienta que a necessidade de desapropriações é maior quando há “falta de 

reserva (ou má utilização) de áreas públicas e a falta de exigências de doação no processo 

de parcelamento ou de adensamento das cidades”. No caso da legislação de uso e ocupação 

do solo de São Paulo, a possibilidade de doação de uma área indicada como ZEIS é gravada 

nos artigos 24 e 25 da Lei Municipal nº 13.885/04, vinculada à transferência do potencial 

construtivo do terreno doado e ao interesse da Municipalidade em receber o terreno em 

doação. 

Entretanto, nas favelas ocupando áreas particulares, como a doação depende da 

manifestação do proprietário, o instrumento de transferência da posse mais adequado, 

sempre que possível de ser adotado, é a usucapião urbana especial. Com relação às favelas, 

em acréscimo, Fernandes (2006b, p. 35) aponta que “naquelas favelas ocupando áreas 

públicas, ou nos casos em que, não cabendo a usucapião, é necessário proceder à 

desapropriação das áreas, por princípio não deve haver a privatização das áreas, através da 

venda ou doação posterior dos lotes, mas sim a outorga de títulos de concessão de direito 

real de uso aos ocupantes”. 

Com relação à regularização jurídica, Fernandes (Ibidem, p. 36) ressalta que 

dificuldades  decorrentes do processo de regularização dos lotes podem refletir no resultado 

esperado de um determinado programa e devem ser consideradas quando da formulação 

dos mesmos. O autor aponta que: 

[...] dificuldades crônicas resultam de problemas de identificação dos 
proprietários e moradores; custos de demarcação de áreas; obstáculos 
cartorários; problemas com a transferência de ocupantes de áreas de risco ou 
inadequadas etc. As políticas de titulação dos lotes individuais têm enfrentado 
dificuldades ainda maiores, sobretudo devido aos altos custos envolvidos na 

                                                 
5 Enfiteuse é uma forma de direito real de uso prevista no Código Civil (1916, art. 678), e, conforme 
explica o site jurisway.org.br, “o conceito de enfiteuse pode ser definido como o direito que uma 
pessoa adquire de usar, gozar, fruir de determinado bem imóvel alheio, mediante uma remuneração 
paga anualmente, que se denomina foro”. 
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desapropriação das áreas de propriedade privada, para posterior 
transferência aos ocupantes, ou, no caso de áreas públicas, da necessidade 
de desafetação das mesmas. Contudo, tais dificuldades são em parte 
resultado das opções jurídico-políticas tomadas – conscientemente ou não – 
pelos formuladores dos programas de regularização de favelas. (Ibidem, loc. 
cit.) 

Para melhor elucidar as questões relativas à regularização fundiária, passa-se a 

discorrer sobre o processo de regularização dos assentamentos precários pela Prefeitura do 

Município de São Paulo. 

4.3.1.Processo de regularização: visão geral  

Os processos de regularização de assentamentos precários apresentam diferenciações 

segundo as duas tipologias encontradas em mananciais, os loteamentos irregulares e as 

favelas. Assim sendo, procura-se apresentar a seguir as principais particularidades de cada 

caso. 

 
• Loteamentos 

 

 Os processos administrativos relativos à análise legal dos loteamentos da cidade de 

São Paulo são iniciados e finalizados na Secretaria Municipal da Habitação6, no 

Departamento de Parcelamento do Solo e Intervenções Urbanas – Parsolo, quando se tratar 

de aprovação de algo que ainda não foi executado; ou no Departamento de Regularização –  

Resolo, que originalmente integrava o primeiro, e ao qual cabe analisar as possibilidades de 

regularização daquilo que já foi executado em desconformidade com a legislação vigente. 

 A identificação da clandestinidade ou irregularidade de um loteamento é feita 

mediante denúncia ou realização de vistoria pelo agente vistor da Subprefeitura. Quando não 

é identificado projeto aprovado para o local, o loteamento é dito clandestino. 

 A primeira providência a ser tomada com relação à execução de um loteamento 

clandestino é a comunicação da ação irregular à Procuradoria Geral do Município – JUD, para 

providenciar a paralisação imediata das obras do empreendimento no estágio em que 

estiverem. Conforme metodologia adotada pela SEHAB, caso um loteamento clandestino 

tenha sua ocupação considerada irreversível, uma medida cautelar7 já deve indicar as áreas 

                                                 
6 A Secretaria Municipal da Habitação (SEHAB) é responsável pela formulação e implementação da 
política habitacional da cidade, também atuando na produção de habitação de interesse social – 
centralizada na Superintendência de Habitação Popular – Habi.  
7 Medida cautelar: instrumento judicial que objetiva prevenir, conservar, defender ou assegurar um 
direito, podendo ser “preparatória”, quando requerida antes da propositura do processo principal, ou 
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que podem ser preservadas para destinação como áreas verdes (praças) e institucionais, 

localizando as mesmas em plantas do loteamento. Ao mesmo tempo, caberá a JUD cobrar 

judicialmente a execução dessas diretrizes. 

 Cabe dizer que, caso os moradores já estejam pagando pelos lotes, as prestações 

deverão ser entregues em juízo para que possa haver indenização. 

 Uma vez iniciados os processos de denúncia (de loteamento clandestino ou irregular), 

serão apurados todos os fatos geradores do mesmo e analisadas as infrações à legislação 

vigente para que possam ser responsabilizados e punidos os infratores, e para que possam 

ser indenizados, de alguma forma, os moradores envolvidos. Nessa análise, quando o 

loteamento estiver localizado em área de interesse metropolitano, como as APRMs, 

representantes da SMA deverão integrar a equipe. 

O papel do Ministério Público nesse tipo de processo é fundamental para o 

cumprimento do disposto na Lei Federal 6.766/79, que tornou possível a punição do loteador 

irregular. Assim que constatada a infração à lei mencionada e a outras vigentes, tendo sido 

identificados e localizados os responsáveis, a Prefeitura Municipal deve dar prosseguimento 

às providências judiciais cabíveis ao caso, oferecendo notícia-crime8 junto ao Ministério 

Público Estadual, instituição permanente à qual cabe a defesa da ordem jurídica e dos 

interesses sociais e individuais, entre outras competências e funções descritas, 

respectivamente, nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal. 

 Os responsáveis pela ação irregular são indiciados logo de início, por meio de 

abertura de processo criminal pelo Ministério Público do Estado, e o processo de denúncia 

torna-se o expediente administrativo no qual serão averiguadas, até se efetivarem, as 

possibilidades de regularização ou adaptação do loteamento à legislação vigente.  

 Além das multas aplicáveis, parte da punição dos infratores inclui a realização de 

obras (ou o pagamento pelas mesmas) para que loteamento possa ser aceito pela 

Municipalidade. A regularização dos loteamentos deverá seguir a legislação aplicável que a 

torne possível, ou seja, poderá seguir a legislação da época da infração, da data de início do 

processo ou outras posteriores, que vierem a ser editadas no decorrer da análise do 

processo, sempre objetivando a aceitação daquela situação fática considerada irreversível.  

 Cabe salientar que, tendo sido o processo (expediente administrativo) originado a 

partir de denúncia, a simples negação da regularização de uma situação considerada 

irreversível seria inconstitucional e, sendo assim, esses processos podem demorar anos até 

                                                                                                                                                         
“incidente”, quando requerida depois de aberto o processo principal. Fonte: 
http://buenoecostanze.adv.br. Acesso em: 17. mar. 2011. 
8 Entende-se como a exposição formal, escrita e circunstanciada da infração. 
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que o loteamento em análise possa ser efetivamente aceito legalmente, por meio de novas 

leis que vierem a ser editadas. Nesse sentido, a infração não ficará vinculada apenas ao 

loteador que originalmente executou o loteamento sem permissão ou de forma irregular, 

mas aos seus descendentes, que serão cobrados da mesma forma até estar sanada a 

irregularidade. 

 Tendo em vista que o início das intervenções no local depende de procedimentos 

burocráticos e de ações judiciais, em acréscimo ao tempo também necessário para (a) 

elaboração de um projeto, (b) análise pela PMSP e (c) execução das obras, e que, portanto 

pode demorar longo tempo, a PMSP deverá executar obras emergenciais em áreas de risco, 

cujos custos serão cobrados do loteador. 

 Caso o loteamento irregular esteja demarcado como ZEIS (ou tenha sido 

posteriormente ao início do processo, demarcado como ZEIS), as eventuais irregularidades 

urbanísticas poderão ser tratadas caso a caso mediante a elaboração de um projeto 

completo – envolvendo questões físico/ambientais, fundiárias, urbanísticas, socioeconômicas. 

Esse projeto, em conjunto com o memorial que o fundamenta, constituirá o Plano de 

Urbanização previsto pela legislação municipal vigente. 

O Plano de Urbanização, bem como as diretrizes que o antecedem, devem ser 

elaboradas pelo responsável pela infração, em conjunto com a PMSP e com a comunidade 

envolvida, mediante a criação de um Conselho Gestor, tornado público por meio da edição 

de uma Portaria9 da SEHAB.  Caso o loteamento esteja também inserido em APRM das sub-

bacias Guarapiranga ou Billings, essa documentação deverá ser encaminhada pela 

Municipalidade à CETESB para o enquadramento em Área de Recuperação Ambiental 1 (ARA 

1), seguindo o projeto perante o Estado com a denominação de Programa de Recuperação 

de Interesse Social. 

No decorrer da análise do projeto, pareceres de outras secretarias municipais podem 

ser solicitados, como o da Secretaria do Verde e Meio Ambiente – Departamento de parques 

e áreas verdes (SVMA/DEPAVE) – , para arborização; Secretaria do Verde e Meio Ambiente – 

Departamento de Controle Ambiental (SVMA/DECONT), para pareceres quanto a eventuais 

áreas contaminadas, e da Secretaria Municipal de Transportes (SMT/CET), quanto ao 

sistema viário proposto. 

                                                 
9 Portaria, conforme dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa, é o “documento oficial de ato 
administrativo, baixado por autoridade pública e destinado a dar instruções ou fazer determinações de 
várias ordens”. Portarias são assinadas pelo Prefeito ou pelos Secretários, nos termos de suas 
atribuições, e podem ser previstas em lei, como é o caso desta relativa à criação de Conselho Gestor e 
daquelas que nomeiam os técnicos que constituem a CAEHIS, por exemplo; ou não previstas, mas 
relacionadas ao estabelecimento de procedimentos ou competências julgados necessários para a 
realização de atividades do serviço público. 



CAPÍTULO 4    ■   REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NOS MANANCIAIS SUL E A RELEVÂNCIA DAS ZEIS 

 171

Sendo o projeto aceito pelas instâncias Municipal, por meio da análise da Comissão 

de Avaliação de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social10 (CAEHIS/SEHAB) e 

Estadual (CETESB/SMA), será sancionado Decreto referente ao Plano de Urbanização e as 

obras poderão ser executadas. Caberá ao Conselho Gestor informar ao Parsolo o término das 

obras para que possa ser realizada vistoria ao local e emitido Termo de Verificação de Obras, 

permitindo o registro individual dos lotes no Cartório de Registro de Imóveis. Cabe, aqui, 

lembrar que, caso esteja o loteamento em APRM, poderá ser efetivado apenas o registro do 

loteamento, com depósito da planta, ficando o registro dos lotes vinculado à manutenção da 

qualidade ambiental da intervenção por um prazo mínimo de dois anos. 

Depois de executadas as obras, o loteamento será gravado nos arquivos da PMSP 

(Dep. de Cadastro) e, conforme disposto na legislação específica estadual, os parâmetros 

urbanísticos da área deverão ser alterados para evitar adensamento. Tal alteração também 

seria recomendável em relação ao zoneamento municipal, mas não há previsão legal 

regulamentada. 

O diagrama 4.1, a seguir, sintetiza os procedimentos descritos acima para os 

loteamentos inseridos em ZEIS 1, com destaque para as APRMs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 A CAEHIS, Comissão composta por membros dos diferentes Departamentos da SEHAB, cumpre 
analisar propostas projetuais não previstas em lei, inclusive os Planos de Urbanização elaborados para 
regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários. 
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Diagrama 4.1 – Síntese dos procedimentos da Municipalidade para a regularização de 
loteamentos em ZEIS 1 

  
Fonte: Elaborado pela autora a partir da leitura dos textos legais e análise dos trâmites internos à 

SEHAB. 
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• Favelas 

As favelas, como áreas precárias e consolidadas na cidade, conforme aponta França 

(2010, p. 12): 

[...] requerem ações públicas para transformar a precariedade urbana em que 
se encontram e, consequentemente, a tarefa que se impõe à atuação da 
disciplina urbanística é, a partir de planos e projetos, propor, além da 
implantação da infraestrutura básica, a qualificação dos espaços públicos, 
urbanizando-os e definindo centralidades que sejam valorizadas pela 
coletividade. 

As favelas de ocupação considerada irreversível estão presentes na paisagem urbana 

há muitos anos, apresentando, na maioria das vezes, processo de verticalização. Conforme 

mencionado anteriormente, como a ocupação dessas áreas foi realizada por meio de 

invasões, de forma gradual ou combinada, e não possui um agente identificável como 

responsável, cabe ao Poder Público realizar as obras de urbanização e a regularização 

fundiária. 

Fernandes (2006b) aponta que é justamente nas favelas que as obras de 

regularização são mais recorrentes, principalmente pela maior mobilização das comunidades. 

E, nesse sentido, a intervenção do Poder Público será orientada não apenas pelo grau de 

consolidação, precariedade e vulnerabilidade do assentamento, mas pela pressão da 

comunidade. 

Para que o Município realize a intervenção em uma favela enquadrada como ZEIS 1, 

é necessário, primeiramente, que a área seja prevista em algum Programa Habitacional, 

entre os quais destaca-se nessa pesquisa o Programa Mananciais. À parte os critérios 

utilizados pelo Programa Guarapiranga e no início do Programa Mananciais – apresentados 

no capítulo 2 –, a definição da prioridade de uma intervenção é realizada com auxílio do 

Sistema de Priorização de Intervenções e do Habisp.  

É importante salientar que não se trata da generalização da aceitação das favelas, 

mas de um procedimento que busca a recuperação socioambiental de assentamentos já 

consolidados e precários, cuja remoção total das famílias representaria alto custo social, 

econômico e político. 

Dentro da área de ZEIS 1 a ser atendida pelo Programa, a elaboração dos projetos de 

urbanização/regularização poderá ser setorial ou total. Esses projetos e estudos – que 

compõem o Plano de Urbanização – serão realizados por uma gerenciadora contratada para 

tal fim, e que deverá integrar o Conselho Gestor a ser constituído com membros da 

comunidade e da Municipalidade. Cabe dizer, dentro disso, que a prática de terceirização 

desses serviços de elaboração de projetos e fiscalização de obras tem se mostrado eficiente 
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e é adotada desde a experiência iniciada na gestão da prefeita Luiza Erundina, conforme 

destaca França (2010). 

Essa autora (Ibidem, p. 215-216) aponta que quatro etapas são fundamentais na 

elaboração de projetos de urbanização de favelas:  

(1) Levantamentos preliminares do assentamentos: incluem levantamento 

planialtimétrico, cadastramento dos imóveis, contato com as lideranças da 

comunidade, entrevistas e pesquisas socioeconômicas, levantamento da 

origem do(s) terreno(s) ocupado(s), sondagens e estudos do solo, 

identificação das áreas de risco, identificação de diretrizes legais e projetos de 

outros órgãos públicos existentes para o local; 

(2) estudos preliminares: diagnóstico da área e estabelecimento de um programa 

de necessidades a ser discutido com a comunidade;  estudos de alternativas 

de solução e de viabilidade; partido de projeto e plano urbanístico preliminar;  

(3) anteprojeto: definição do traçado geométrico do sistema de espaços públicos; 

definição dos remanejamentos e reassentamentos; projetos básicos (de 

terraplenagem, sistema viário e drenagem/canalização de córregos; 

contenção de riscos geotécnicos; infraestrutura de saneamento; logística de 

coleta de lixo; plano urbanístico) e apresentação para a comunidade; 

(4) projetos executivos: detalhamento dos anteprojetos urbanísticos; caderno de 

especificações técnicas; cronograma físico-financeiro. 

Com relação aos projetos básicos, os critérios a serem adotados constituem uma 

metodologia a ser seguida, conforme aponta França (Ibidem, p. 211-213), a saber: 

a) Sistema de abastecimento de água: atendimento integral a todos os 

domicílios da favela (rede coletiva e individual); implantação das redes 

preferencialmente nas vias de circulação, para garantir o acesso para 

manutenção; 

b) sistema de esgoto: esgotamento de 100% das habitações da favela;  redes 

sempre que possível implantadas pelo sistema viário, para garantir o acesso 

para a manutenção; interligação às redes existentes no entorno; 

c) sistema de drenagem: “projetos completos da rede de drenagem de águas 

pluviais (galerias, escadas, dispositivos de absorção etc.), de modo a garantir 

[...] à consolidação da ocupação do núcleo e propiciar as condições 

hidráulicas para escoamento das águas pluviais”; máximo aproveitamento da 
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capacidade hidráulica das vias; rebaixamento do lençol freático, apenas 

quando necessário; 

d) canalização de córregos: “intervenções em córregos com ocorrência de 

inundações localizadas; [...] linearização do traçado, quando possível, para 

viabilizar ganho de espaço e/ou a necessidade de implantação de vias de 

circulação [...]”; menor movimento de terra possível; menor número de 

remoções; canalizações fechadas apenas quando absolutamente necessárias; 

trabalho de espaços públicos junto às margens para impedir novas 

ocupações; 

e) sistema viário: “integração do núcleo da favela às áreas vizinhas e à malha 

viária urbana, garantindo o acesso a todas as unidades habitacionais [...]”; 

f) contenção de encostas: análise geológica/geotécnica do conjunto. priorização 

de soluções que não exigem estruturas de contenção (como cobertura vegetal 

e drenagem superficial), priorizar soluções com o mínimo de remoções e de 

movimento de terra; 

g) paisagismo e mobiliário urbano: “implantação, quando possível, de 

equipamentos infantis, mobiliário urbano ou equipamentos esportivos com 

características de durabilidade e facilidade de manutenção”; aproveitamento 

do perfil natural do terreno;  “utilização de elementos drenantes (gramados, 

saibro, pedrisco etc.) para o tratamento de pisos; forração com vegetações de 

crescimento rápido” e arborização espécies resistentes; 

h) coleta de lixo: acessibilidade (adoção de vielas com largura que permitam o 

tráfego de caminhões de coleta) e amplo atendimento; 

i) remoções/reassentamentos: nos casos de remanejamento procurar prever 

reconstrução de área equivalente ou em outro local da própria favela; onde 

não há disponibilidade de área no local (favela e áreas contíguas), construir 

novos conjuntos habitacionais; “construção de alojamentos provisórios [...] 

visando à desocupação imediata da área para abrir frentes de obra”; 

j) construção de unidades habitacionais: implantação de novas unidades 

habitacionais na favela; evitar movimento de terra; “dimensionamento dos 

cômodos de forma a permitir o uso confortável pelos usuários [...]; garantia 

de boas condições de aeração e insolação [...], adensar a ocupação 

residencial, liberando áreas para outros usos considerados necessários”. 
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Esses projetos básicos devem integrar o Plano de Urbanização, junto com os estudos 

do histórico de ocupação da área e as pesquisas socioeconômicas realizadas. Da mesma 

forma que para os loteamentos, as diretrizes para o Plano de Urbanização e o Plano mais 

detalhado para as APRMs serão objeto de análise pela CAEHIS, subsidiada pelos pareceres e 

análise do Parsolo, da SVMA e da SMT dentre de suas competências de análise de projeto, 

conforme já mencionado. 

Em APRMs, o Plano de Urbanização será apresentado como Programa de 

Recuperação de Interesse Social (PRIS) ao órgão ambiental estadual competente, 

atualmente representado pela CETESB – enquanto não é firmado o escritório regional da 

Agência de Bacia. A documentação apresentada deverá justificar o enquadramento do 

assentamento como uma Área de Recuperação Ambiental tipo 1, mediante a qual será 

possível a regularização pela execução das obras previstas pelo PRIS. 

Conforme destacam Santos e França (Coords.) (2008, p. 27), o desenvolvimento dos 

projetos executivos pela gerenciadora/consórcio contratado é realizado concomitantemente 

às obras e são priorizadas as intervenções iniciais em áreas de risco geotécnico e acessos à 

elas. “A equipe social realizada a atualização dos cadastros dos imóveis daquela frente de 

obra e se inicia a remoção das famílias. Outra frente preferencial é a construção de unidades 

habitacionais que deverão abrigar as famílias removidas.” 

O diagrama 4.2 a seguir, apresenta de forma sintética os procedimentos para a 

urbanização e regularização fundiária de favelas aplicados pela Municipalidade em ZEIS 1, 

com destaque para as APRMs. 
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Diagrama 4.2 – Síntese dos procedimentos da Municipalidade para urbanização e 
regularização fundiária de favelas em ZEIS 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da leitura dos textos legais e análise dos trâmites internos à 
SEHAB. 
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Conforme pode-se verificar no diagrama anterior, a diferença fundamental entre os 

dois procedimentos (loteamentos e favelas), após a análise da CAEHIS e a finalização das 

obras (aguardado o prazo de dois anos e assegurada à manutenção do saneamento 

ambiental quando inserido em APRMs) é relativa à origem da terra e à formalização da 

regularização fundiária.  

Em primeiro lugar, caso a área ocupada pela favela seja uma área pública da classe 

de bens de uso comum do povo, é necessário formalizar a desafetação dessas áreas 

mediante a edição de decreto ou lei específica que indique a área da favela em questão. O 

procedimento de desafetação será necessário, por exemplo, quando as favelas ocupam 

áreas verdes de loteamentos não efetivamente trabalhadas como praças, trechos de ruas 

previstas e não executadas; e mesmo áreas de proteção ambiental como margens de 

córregos (que também caracterizam áreas de risco). 

A área desafetada será incluída11 na relação de áreas de domínio público (e 

cadastrada nos arquivos da PMSP), e, sendo assim, a Municipalidade será responsável pelo 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Algumas vezes, será necessária a abertura da 

matrícula de registro inicial (por exemplo, quando se tratar de áreas livres vinculadas ao 

registro de loteamentos), para depois proceder a abertura das matrículas individuais nas 

quais será gravada a titulação do uso (não da posse), mediante a concessão do direito de 

uso (real ou especial) para fins de moradia ou autorização para comércio de âmbito local. 

Cabe ressaltar que, muitas vezes, como a identificação dos lotes por usuário não é possível, 

a titulação gravada é coletiva, do direito especial de uso para fins de moradia. Caso a área 

ocupada seja particular, os instrumentos jurídicos aplicáveis são diferenciados, conforme 

explicado anteriormente.  

Para fins de regularização dos assentamentos precários localizados nas áreas de 

mananciais, verifica-se que a instituição das ZEIS 1 e a possibilidade de enquadramento 

destas como Áreas de Recuperação Ambiental (ARA 1) terá um impacto decisivo para o 

futuro das comunidades lá residentes.  Mais do que nunca caberá ao Poder Público 

direcionar a aplicação desses instrumentos e a condução dos processos de regularização, 

contribuindo para o saneamento ambiental das sub-bacias Guarapiranga e Billings. Contudo, 

a regularização com recuperação socioambiental dos assentamentos precários, 

proporcionada pelos instrumentos vigentes, não é de toda forma simples, a exemplo dos 

estudos de caso analisados a seguir.  

                                                 
11 O controle do registro das áreas públicas municipais é de competência da Secretaria Municipal do 
Planejamento, Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário (SEMPLA/DGPI). 
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A partir do levantamento das especificidades dos processos de regularização fundiária 

de assentamentos precários definidos como Zonas Especiais de Interesse Social de tipo 1 

(ZEIS 1) pela Legislação Municipal vigente, bem como da ressaltada importância desse 

instrumento para as ações estratégicas em área de mananciais – no contexto da legislação 

ambiental vigente –, busca-se, neste capítulo, aprofundar dois casos de intervenção no 

município de São Paulo, um iniciado pelo Programa Guarapiranga e outro já pelo Programa 

Mananciais. 

O trabalho fundamentou-se na análise das relações e conflitos do conjunto dos 

parâmetros urbanísticos, e diretrizes ambientais e urbanas, propostas para os mananciais sul 

do Município de São Paulo com o duplo objetivo: da recuperação socioambiental dos 

assentamentos (pressão habitacional) e da preservação do meio ambiente, mediante a 

redução das cargas poluidoras e o estabelecimento final do saneamento ambiental da 

microbacia.  

Sendo assim, foram sistematizados os casos considerados exemplos referenciais 

relevantes ao estudo aqui proposto, analisados à luz das possibilidades advindas da 

aplicação das legislações vigentes. Para tanto, foram feitos levantamentos dos cadastros 

municipais e dos processos administrativos existentes para os locais, selecionado material 

cartográfico e iconográfico, realizadas entrevistas com técnicos e atores que participaram do 

processo de planejamento e gestão dos casos, além de visita de campo, para conhecimento 

das áreas de estudo. 

 Procurou-se escolher um caso em cada sub-bacia, mas que apresentassem as 

mesmas condicionantes pela legislação municipal: o Jardim Iporanga/Jardim Esmeralda na 

sub-bacia Guarapiranga; e o Cantinho do Céu/Gaivotas, na sub-bacia Billings – ambos 

localizados na subprefeitura da Capela do Socorro. Os critérios de escolha destes casos 

fundamentaram-se também em sua relevância, apontada pelo Poder Público, e pela 

divulgação de sua experiência: o projeto desenvolvido para o Iporanga/Esmeralda fez parte 

da exposição Brazil: Favelas Upgrading, apresentada em Veneza, no Pavilhão Brasileiro, na 

8ª Mostra Internazionale D’Architettura, em 2002; e o caso do Cantinho do Céu, foi 

apresentado na Bienal de Veneza de 2010 e premiado na XVII Bienal Panamericana de 

Arquitetura de Quito, que também aconteceu em 2010, além do recebimento da menção 

honrosa no Prêmio IAB SP 2010. 

No caso do Jardim Iporanga/Esmeralda, o projeto implantado foi uma das referências 

para a constituição da metodologia de urbanização de favelas adotada até hoje pela SEHAB, 

guardadas as devidas e necessárias relações e atualizações realizadas periodicamente. Além 

disso, a verificação da manutenção das características da intervenção, decorridos mais de 
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dois anos do término da obra, e os relatos dos moradores – que têm orgulho de morar no 

Iporanga – demonstram a importância e o alcance das ações de regularização de 

assentamentos precários em mananciais. 

O Cantinho do Céu/Gaivotas, embora ainda em obras, apresenta uma proposta de 

intervenção inovadora, buscando integrar o bairro à água, e uma metodologia de 

intervenção que já vem sendo reconhecida como referência a ser seguida em outros casos. 

A pesquisa teve acesso aos processos administrativos relativos ao Jardim Iporanga e 

ao Cantinho do Céu: processo nº 1983-0.000.077-11, que trata da regularização do 

loteamento Jardim Iporanga; e processo nº 1988-0.000.987-5, originado a partir de 

denúncia de loteamento clandestino abrangendo toda a área do Cantinho, e que trata da 

regularização dos loteamentos Lago Azul e Lago Dourado; processos estes que foram 

gentilmente disponibilizados para consulta pela SEHAB.  

 Nesses processos, foi possível obter os principais dados sobre os loteamentos e 

alguns dados sobre as favelas contíguas (origem, localização, dimensão, proprietários, 

responsáveis pelo loteamento etc.) e também sobre as infrações cometidas. Consta também 

desses processos todos os procedimentos realizados pela Municipalidade para notificar a 

ação irregular, punir os infratores, auxiliar os moradores, conter os avanços da ocupação e 

buscar a regularização urbanística das áreas.  

O principal objetivo deste capítulo, mediante a seleção dos casos, é identificar as 

principais potencialidades e desafios da aplicação do instrumento ZEIS em área de 

mananciais, considerando especialmente que as ações de regularização propiciadas por este 

instrumento devem ser capazes de garantir a recuperação socioambiental do assentamento 

e a melhoria da qualidade da água das sub-bacias. 

 

                                                 
1 Os primeiros quatro dígitos desses números são referentes ao ano de início do processo. 
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5.1 CRITÉRIOS METODOLÓGICOS 

Nos estudos de caso apresentados nesse capítulo, busca-se apresentar um quadro 

pormenorizado segundo uma organização básica em comum para os dois assentamentos. 

Essa organização envolve a caracterização das condições do assentamento, bem como a 

atuação do poder público para resolver a questão, além das implicações da análise das 

possibilidades de regularização à luz da legislação aplicável desde o início da ocupação até a 

presente data. Nesse sentido, são considerados aspectos urbanísticos, ambientais, legais, 

institucionais e de organização social. 

Mediante essa metodologia, a intenção foi possibilitar tanto uma visão da 

complexidade de cada assentamento, como também análises comparativas. A clara 

identificação dos diferentes contextos, entretanto, é fundamental para a compreensão das 

práticas (do loteador e administrativas) e dos programas desenvolvidos, dentro das 

circunstâncias específicas em que ocorreram. 

O núcleo de ação Jardim Iporanga/Jardim Esmeralda, localizado na sub-bacia 

Guarapiranga, é constituído, na verdade, pelos loteamentos contíguos Jardim Iporanga e 

Jardim Presidente, que, posteriormente à aprovação do projeto de loteamento e arruamento, 

tiveram suas áreas verdes ocupadas por favelas. Esses loteamentos foram executados 

anteriormente à vigência da Legislação de Proteção aos Mananciais (LPM), da década de 

1970, e a atuação do loteador, após iniciadas as obras de execução das vias e firmados os 

contratos de compra com os moradores, associada à incipiente fiscalização pelo Poder 

Público, conduziu à caracterização da irregularidade dos mesmos. Nos anos 1990, 

considerando a precariedade do assentamento como um todo (loteamentos e, 

principalmente, suas favelas), é iniciada a intervenção pelo Programa Guarapiranga, porém 

ainda sem uma metodologia definida. As ações no local são concluídas cerca de 10 anos 

depois, no ano de 2007, já no âmbito do Programa Mananciais, porém não efetivando a 

regularização fundiária, tornada possível pela regulamentação da lei ambiental específica – 

pelo Decreto Estadual nº 51.686/07 –, no mesmo ano do término das obras públicas. 

O núcleo de ação Cantinho do Céu/Gaivotas, localizado na sub-bacia Billings, é 

constituído, na verdade, pelos loteamentos contíguos Lago Azul, Lago Dourado, do Cisne e 

Cantinho do Céu, que foram executados sem a anuência da Prefeitura, e já na vigência da 

Legislação de Proteção aos Mananciais (LPM), da década de 1970. As áreas verdes destes 

loteamentos também foram ocupadas por favelas, e os moradores do assentamento como 

um todo lutaram durante anos para obter intervenções para implantação de infraestrutura 

urbana básica. A situação crítica de precariedade do assentamento conduziu à demarcação 
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da área como Plano Emergencial em 1998 (conforme disposto na nova Legislação de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais) e também, desde a década de 1990, o Ministério 

Público Estadual passou a interferir diretamente no caso do assentamento. Recentemente, 

entre os anos de 2007 e 2008, foi iniciada a intervenção pelo Programa Mananciais, 

vislumbrando-se, a partir da regulamentação da legislação específica da sub-bacia Billings 

em 2010, a possibilidade de regularização urbanística e fundiária. 

Na elaboração do quadro dos estudos de casos, procurou-se padronizar a forma de 

apresentação para permitir melhor observação conjunta e discussão final proposta. O roteiro 

da metodologia fundamentou-se em cinco tópicos: 1) Caracterização da área de estudo, 2) 

Processo de ocupação da área, 3) Intervenção pelo Poder Público, 4) Situação atual e 5) 

Possibilidades de regularização pela legislação vigente. O tópico 1 apresenta tanto a inserção 

urbanística e caracterização social da área de estudo quanto as especificidades da 

microbacia destacada. O tópico 2 inclui tanto o processo de ocupação da área, produzido 

pelo loteador e pelos moradores, quanto as práticas institucionais decorrentes, também  

como processo. Já o tópico 3 apresenta as motivações para a intervenção pelo Poder Público 

e as propostas desenvolvidas para o local. Em seguida apresenta-se a situação encontrada 

no local após a intervenção pelo Poder Público. O último tópico procura discorrer sobre as 

possibilidades de regularização do assentamento, no sentido completo do termo, à luz das 

legislações vigentes: municipal e estadual (específicas de cada sub-bacia). 

A análise comparativa dos dois casos é apresentada no item 4 deste capítulo, no qual 

procurou-se destacar as implicações da demarcação dos assentamentos como Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS). 
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5.2. JARDIM IPORANGA/ESMERALDA   

 
Figura 5.1. Mapa de situação do núcleo urbanizado Jardim Iporanga/Esmeralda e dos 
loteamentos Jardim Presidente e Jardim Iporanga.  
Fonte.:Elaborado pela autora com base nos dados do Habisp (2010). Base do Mapa: Google Earth, 
2008. 
 

O núcleo urbanizado denominado Jardim Iporanga/Esmeralda abrange parte dos 

loteamentos irregulares Jardim Iporanga e Jardim Presidente e as favelas contíguas 

denominadas Jardim Esmeralda e Jardim Iporanga – lindeira ao loteamento de mesmo 

nome. Tendo em vista a contiguidade desses assentamentos, procurou-se analisá-los como 

um todo, no que doravante será denominado apenas de núcleo Iporanga/Esmeralda. A 

situação da área está indicada na figura 5.1 acima, sendo que as favelas estão abrangidas 

pela área indicada como núcleo urbanizado. 

Esses assentamentos, no total, ocupam área2 de 516.000m², distante cerca de 30 km 

do centro da cidade e localizada na sub-bacia Guarapiranga, zona sul do Município de São 

                                                 
2 Constam as seguintes áreas: Jardim Presidente = 239.953,60m² (conforme consta no Habisp); 
Jardim Iporanga = 203.440,00m² (conforme consta no processo administrativo nº 1988-0.000.983-5); 
favelas: aproximadamente 72.400m² (calculados com base na demarcação constante no Habisp, 
considerando apenas as áreas não sobrepostas aos loteamentos). 
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Paulo, no distrito de Cidade Dutra, Subprefeitura Capela do Socorro. Já o perímetro da ação 

inicial desenvolvida pelo Poder Público foi definido considerando a porção desses 

assentamentos precários localizada em fundo de vale, o que encerra uma área3 de 

aproximadamente 175.187,00 m².  

As características comuns a estes assentamentos – melhor descritas a seguir –, 

tornaram primordial a intervenção na área por meio do Programa Guarapiranga, em parceria 

com o Programa Córrego Limpo – também do Governo do Estado de São Paulo –, em prol do 

saneamento ambiental da microbacia de drenagem e da recuperação socioambiental dessas 

ocupações. As ações foram iniciadas no ano de 1996, na segunda etapa4 do Programa 

Guarapiranga, e finalizadas em 2007 – já pelo Programa Mananciais, em parceria com o 

Programa Córrego Limpo.  

O núcleo é, hoje, considerado urbanizado. Entretanto, a regularização fundiária ainda 

não foi efetivada e as áreas referentes aos loteamentos irregulares (aquelas que extrapolam 

o perímetro do núcleo) também aguardam ações para a sua regularização. Tal fato indica a 

complexidade desse tipo de intervenção, que envolve, além de dificuldades técnicas 

relacionadas às soluções criativas e duráveis, as questões legais e longos processos de 

análise e implantação. 

 Tendo em vista tratar-se de uma área cuja intervenção manteve-se conservada 

decorridos mais de dois anos do término das obras, que foi considerada referência para a 

constituição da metodologia de urbanização de favelas, e considerando ainda que existem 

questões legais pendentes, o seu estudo vem ao encontro das intenções desta pesquisa, 

principalmente levando em conta as possibilidades que existiam na época de sua realização, 

em contraposição àquelas advindas da aplicação da legislação vigente: ambiental (LPRM/ 

sub-bacia Guarapiranga) e de uso e ocupação do solo (ZEIS). 

5.2.1 Caracterização da área de estudo 

 O núcleo Jardim Iporanga/Jardim Esmeralda tem como principais vias de acesso a 

Avenida Senador Teotônio Vilela e a Rua Álvares Correia. Trata-se de uma área de ocupação 

considerada consolidada – o que já era fato mesmo à época da intervenção pelo Poder 

Público (1996) –, tendo em vista que a maior parte dos lotes encontra-se ocupada e 

                                                 
3 Conforme dados fornecidos pela gerenciadora JNS-HagaPlan.  
4 Conforme explicado no capítulo 2, pode-se dizer que o Programa Guarapiranga, de acordo com 
França (2010), teve três fases distintas, correspondentes à metodologia aplicada às intervenções e 
aos lotes de assentamentos selecionados. 



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

186

edificada. As favelas do núcleo são densamente ocupadas por moradias autoconstruídas em 

alvenaria, apresentando verticalização de até três pavimentos.  

 O entorno do Jardim Iporanga/Esmeralda é dotado de alguns equipamentos urbanos 

– o que já acontecia mesmo antes das intervenções pelo Programa Guarapiranga (1996). 

Atualmente, a área é servida por cinco equipamentos urbanos de ensino público (Creche 

Municipal Jd. Imbuias, EMPG5 Dr. Afrâneo de Mello Franco, EEPGs6 Julio Oavid Leone e 

Mademoisele Perillier, EMEI7 Luis Travassos), uma Unidade Básica de Saúde e outros dois 

postos de saúde. É preciso, entretanto, um deslocamento maior da população local até 

centros de bairros melhor servidos de equipamentos públicos, especialmente de saúde, cujo 

hospital público mais próximo – Hospital do Grajaú – está localizado a cerca de 3,5 km do 

núcleo. A figura 5.2, a seguir, apresenta a distribuição dos equipamentos urbanos de ensino, 

saúde e lazer na região. 

 
Figura 5.2. Equipamentos urbanos localizados no entorno do núcleo Jd. Iporanga/Jd. 
Esmeralda.  
 

                                                 
5 Escola Municipal de Primeiro Grau 
6 Escola Estadual de Primeiro Grau 
7 Escola Municipal de Educação Infantil 
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5.2.1.1 Características da microbacia 

 O núcleo Jardim Iporanga/Esmeralda está localizado na microbacia do Ribeirão das 

Pedras, na área de drenagem do córrego Iporanga8, que é um de seus contribuintes. Essa 

microbacia situa-se à margem direita da represa Guarapiranga, estando, portanto, inserida 

na Área de Proteção e Recuperação da sub-bacia Guarapiranga.  

 Algumas nascentes do córrego Iporanga encontram-se no interior da área urbanizada 

da favela Jardim Iporanga e a sua foz, no Ribeirão das Pedras, está localizada junto à área 

da favela Jardim Esmeralda. A área de intervenção, portanto, abrange todo o percurso do 

córrego, conforme pode-se verificar na figura 5.3 abaixo. 

 
Figura 5.3. Microbacia do rio das Pedras e inserção do córrego Iporanga. 

  

                                                 
8 Iporanga, do Guarani, significa águas lindas. 
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O relevo do local é acidentado e predominante de morros baixos de constituídos por 

maciços mistos e sedimento terciário9. Algumas áreas com inclinações mais acentuadas (em 

torno de 25%) podem estar sujeitas a deslizamentos caso não haja tratamento adequado 

das encostas, conforme mapeamento realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo em 

1992. Também foram mapeadas áreas sujeitas a alagamentos – planície aluvial do córrego 

Iporanga –, conforme apresentado na figura 5.4 abaixo. 

 
Figura 5.4. Carta geotécnica do Município de São Paulo 
Fonte: PMSP, 1992 

 A ocupação da área resultou em poucos remanescentes arbóreos com consequente 

ausência de áreas de sombra, o que colabora para o desconforto térmico10. Conforme aponta 

Richards (2009, p. 10), “a vegetação desempenha importante papel, pois, além da 

evapotranspiração das folhas, que devolve a água absorvida à atmosfera, as raízes das 

plantas aumentam a permeabilidade do solo, mantendo o fluxo dos rios, contendo 

enchentes, e assim representando áreas importantes para a recarga” dos lençóis freáticos e 

aquíferos. 
                                                 
9 A carta geotécnica do Município de São Paulo (SEMPLA/1992) define áreas com características 
geotécnicas semelhantes na intenção de orientar respostas do uso e ocupação do solo.  Conforme 
destaca Goossens (1996, p. 316), são definidos na carta “três tipos de maciços ‘terrosos e rochosos’, a 
saber: 1) sedimentos aluvionares e solos hidromórficos; 2) sedimentos da Formação São Paulo; 3) 
granitos; gnaisses graníticos; xistos micáceos; xistos quartzosos; ‘maciços mistos’; filitos; anfibolitos”. 
Na área do Iporanga, encontramos os três tipos: 1) planície aluvial: sujeitas a alagamentos; 2) 
sedimentos terciários ( bacia sedimentar da formação de São Paulo: mais propícios à ocupação urbana 
e 3) maciços mistos (rocha e solo): mais sujeitas à erosão, associadas a declividades acentuadas. 
10 Em relação às pesquisas que apontam a influência da arborização no clima, destaca-se, no caso do 
meio urbano de São Paulo, a pesquisa desenvolvida por Magda Lombardo (1985), definindo o 
conceito de ilhas de calor, apresentado no capítulo 3 deste trabalho. A área de projeção das copas 
das árvores está diretamente associada à temperatura do ambiente sombreado e à umidade relativa 
do ar (decorrente da evapotranspiração – transferência de água da árvore para a atmosfera) 



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

189

 Essas características de baixa permeabilidade (poucas áreas verdes), associadas à 

ocupação urbana densa, ao relevo e à canalização do córrego, contribui para uma redução 

no tempo do escoamento superficial, gerando picos de vazões em curtos intervalos de 

tempo, que podem ocasionar cheias a jusante11. 

5.2.2. Processo de ocupação da área 

 A área do núcleo Jardim Iporanga/Esmeralda teve sua ocupação iniciada no início da 

década de 1960, quando foram aprovados os loteamentos Jardim Iporanga e Jardim 

Presidente em área de propriedade particular de Emílio Heininger.  

 O loteamento Jardim Iporanga foi o primeiro a ter as obras de abertura de ruas e 

demarcação de lotes iniciadas, por volta do final de 1960 e início de 1961, 

concomitantemente ao processo de venda dos terrenos pela Companhia Comercial e 

Industrial Paulista (COCIP). O Jardim Presidente foi realizado na sequência, por volta da 

segunda metade do ano de 1962, sob a responsabilidade do proprietário da gleba12. 

  A empresa loteadora – COCIP – acabou não executando o projeto conforme o 

aprovado, tampouco alguns serviços básicos de infraestrutura, conforme será explicado 

adiante, e também não levou os lotes para registro, impossibilitando os moradores de 

obterem a devida posse, caracterizando o loteamento Jardim Iporanga como irregular.  

 A irregularidade do loteamento Jardim Presidente, por sua vez, também se relaciona 

à divergência do loteamento executado em relação ao projeto aprovado, especialmente em 

relação ao tamanho dos lotes e espaços-livres13 (que foram ocupados por favelas). 

Ainda antes do ano de 197214, algumas áreas do loteamento Jardim Iporanga que 

foram destinadas às áreas verdes (obrigatórias por lei) foram também vendidas pela COCIP, 

e outras ainda foram invadidas, incluindo as margens do córrego Iporanga (Área de Proteção 

Permanente segundo definição do Código Florestal de 1965), o que configurou a ocupação 

desordenada típica de favelas.  

                                                 
11 A dinâmica da água no meio urbano é objeto de diversas pesquisas, ressaltando-se a importância 
do estudo de Ian McHarg (2000) e Michel Hough (1995). 
12 Conforme dados obtidos no Processo Administrativo nº 1983-0000.077-1, em análise na 
SEHAB/Resolo. 
13 Espaço-livre que designa as áreas verdes a serem doadas para a Municipalidade, associadas ao 
sistema viário, como praças públicas. 
14 Ano em que foi editada a primeira Lei de zoneamento de São Paulo – Lei Municipal nº 7.805 –, 
perante a qual a aprovação dos loteamentos teria sido diferente em termos de parâmetros, como será 
apontado adiante no texto. 
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Inicialmente, as favelas que ocupavam esses locais eram ainda constituídas 

basicamente por barracos de madeira, conforme descrição contida em relatório de vistoria 

do ano de 1978, anexado ao processo administrativo n° 1983-0000.077-1. Considerando a 

área ocupada, estimou-se que as invasões já vinham ocorrendo há alguns anos, talvez 

iniciadas por volta do ano de 1972.  

 Grande parte da favela que ocupou as margens do córrego Iporanga se localizou em 

áreas Municipais (referentes ao loteamento Jardim Presidente, à margem direita; e ao 

arruamento15 já existente na época, à margem esquerda). Uma parte menor da favela, 

contudo, consolidou-se sobre as áreas dos espaços-livres ainda não registrados do 

loteamento Jardim Iporanga. Cabe dizer que, na década de 1990, parte da população 

favelada desse assentamento era proveniente da favela do Jardim Edith, localizada junto à 

Avenida Água Espraiada, que estava recebendo melhoramentos viários pelo Poder Público. 

5.2.2.1 Processo de aprovação dos loteamentos e de regularização 

 Perante a Municipalidade, a história16 do núcleo Jardim Iporanga/Esmeralda teve 

início com um pedido de diretrizes para a abertura do loteamento no terreno de Emílio 

Heininger. A área do futuro loteamento Jardim Iporanga, com 203.440,00 m², foi destacada 

da área maior, referente ao loteamento Jardim Presidente, do mesmo proprietário. 

 No ano de 1960, após ter sido aprovado o pedido de diretrizes do loteamento Jardim 

Iporanga, a COCIP efetuou a solicitação de aprovação do projeto do loteamento e do 

arruamento, cuja licença para execução das obras foi obtida no ano de 1961. Cabe ressaltar 

que isso ocorreu, portanto, antes da vigência da primeira legislação de proteção aos 

mananciais, que seria editada pouco mais de uma década depois. 

 No Jardim Presidente, loteamento contíguo, a aprovação do loteamento aconteceu no 

ano de 1962, e o proprietário, Emílio Heininger, efetuou o registro e a doação das áreas 

públicas (arruamentos e espaços-livres) no ano de 1978, conforme verifica-se na figura 5.5, 

a seguir. 

  

                                                 
15 As ruas e quadras (arruamento) do lado esquerdo do córrego Iporanga já eram existentes à época 
da ocupação pelas favelas (1972), não constando referência nominal de loteamento aprovado. A 
ocupação coincide com a área não pavimentada junto às margens do córrego. 
16 Conforme dados contidos no processo administrativo nº 1983-0.000.077-1, em análise na 
SEHAB/Resolo. 
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Figura 5.5. Plantas do arquivo da PMSP, destacando o ano da aprovação dos loteamentos 
e o ano do registro do loteamento Jardim Presidente. 
Fonte: Processo administrativo nº 1988-0.000.983-5 (PMSP,SEHAB). 
 

 Mas, no loteamento Jardim Iporanga, até o ano de 1972, quase uma década depois 

da obtenção da licença, a Companhia ainda não havia executado as obras necessárias de 

pavimentação, implantação de sistema de drenagem e parte da infraestrutura de 

saneamento básico. Além disso, parte da área do loteamento já aprovada como área verde – 

espaço-livre – foi também loteada e vendida (infração declarada pelo loteador e que até 

então se resumia à aproximadamente 1.000m² dos quase 40.000m² destinados a este fim – 

entendendo a Prefeitura que o restante das áreas estava desocupada). Mesmo assim, já 

haviam sido firmados os compromissos17 de compra e venda dos lotes.   

 No ano de 1976, visando compatibilizar o projeto executado com aquele licenciado, a 

COCIP solicitou a modificação do projeto originariamente aprovado. Naquele momento, o 

                                                 
17 Os compromissos de compra e venda dos lotes são contratos que ainda não efetivam a venda em 
si, mas que vinculam o compromisso (como já diz o nome) do loteador em vender a um determinado 
sujeito, que se compromete a pagar uma quantia pelo terreno. 
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interessado propunha a permuta da área vendida e ocupada pela área de quatro lotes não 

vendidos. 

 Para averiguar a possibilidade da permuta, a Prefeitura Municipal realizou vistoria ao 

local no ano de 1978, e constatou ser passível de aceitação a permuta das áreas, mas que o 

espaço-livre do loteamento (com área de 18.620,00m²) estava ocupado por uma favela e 

que muitos lotes, já edificados, apresentavam frente de 6,00m de extensão, dimensão 

inferior àquela exigida pela legislação aplicável à época do protocolo do pedido de 

modificação18. A partir de então, o que tinha sido iniciado como um projeto modificativo do 

loteamento originalmente licenciado passou a ter prosseguimento como regularização.  

 As modificações que também existiam no loteamento Jardim Presidente, e que eram 

relativas ao número e tamanho dos lotes (pois muitos foram subdivididos), deveriam ter sido 

novamente gravadas em registro no Cartório. Além disso, havia problemas com a drenagem 

pluvial e com a rede de esgoto (lotes não conectados), caracterizando a irregularidade do 

loteamento. 

 A documentação levantada, referente aos compromissos de compra e venda, 

comprovou que os lotes haviam sido vendidos antes do ano de 1972 – ano da promulgação 

da primeira Lei de zoneamento da cidade. Com essa constatação, optou-se pela análise do 

pedido de modificação do loteamento Jardim Iporanga nos termos da legislação vigente na 

época da infração, o que possibilitava a aceitação da regularização do loteamento nos 

termos do Código de Obras Arthur Saboya19 de 1934.  

 Como o projeto incluía a permuta de áreas livres, que devem ser doadas ao 

Município, deveria haver a aceitação do pleito pelo Departamento Patrimonial.20 Entretanto, 

legalmente não havia o que se permutar (área pública com área particular), uma vez que foi 

constatado por aquele Departamento, no ano de 1979, que o loteamento Jardim Iporanga 

não havia sido levado a registro imobiliário, configurando infração à legislação aplicável21.  

No mesmo ano, é iniciada a análise para regularização do loteamento Jardim Presidente. 

                                                 
18 A lei de zoneamento da época, Lei Municipal nº 7805/72, definia o local como zona de uso Z 11, na 
qual as casas geminadas (como já era o caso de alguns lotes) deveriam estar em lotes mínimos de 
250m² e com 10m de frente. Além disso, na época da análise do pedido de modificação do 
loteamento, já estava em vigor a lei de proteção aos mananciais nº 898/75, porém a Lei Estadual nº 
1.172/76, que define as áreas por categorias e classes, só entraria em vigor no final de 1976.  
19 Perante o Código de Obras Arthur Saboya de 1934, vigente à época da infração, o tamanho dos 
lotes inferior a 250m², com frente mínima inferior a 10m, poderia ser aceito. 
20 Atual Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário, vinculado à Secretaria Municipal do 
Planejamento. 
21 Na época da aprovação inicial (1961) e do início das infrações (até 1972), devia ser observado o 
disposto no Decreto-Lei Federal nº 58/1937, que condicionava as vendas dos lotes ao registro no 
Cartório de Registro Imobiliário. 
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 Na década de 1980, a então Supervisão Especial de Regularização de Loteamentos e 

Arruamentos – SERLA22, ligada ao Gabinete do Prefeito, passou a acompanhar o caso. Ao 

mesmo tempo, a Procuradoria Geral do Município foi acionada para cobrar do interessado a 

execução das obras do loteamento. Como o loteador não compareceu, multas passaram a 

ser aplicadas. Cabe lembrar que, nesse momento, não havia um procedimento de 

regularização formalizado no Município. 

Na década de 1990, a área dos assentamentos localizada em fundo de vale23 é 

incluída nas ações do Programa Guarapiranga como Lote II-b. A gerenciadora Promapen 

Estudos e Projetos de Engenharia S/C Ltda torna-se responsável pelo Iporanga até início da 

‘fase 3’ do Programa Guarapiranga (relativa aos lotes IV a XIII), quando a gerenciadora JNS-

HagaPlan assume a coordenação, conforme melhor explicado no capítulo 4. As ações do 

Programa Guarapiranga/Mananciais serão explicadas adiante, no item 5.2.3. 

 Após a regulamentação da lei da sub-bacia Guarapiranga, no ano de 2007, o loteador 

foi notificado oficialmente, mais uma vez, para tomar providências com relação à 

regularização do loteamento Jardim Iporanga, de forma a efetivar a regularização fundiária. 

Além disso, foi firmado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta24 – TAC com o 

responsável pelo loteamento Jardim Presidente, cujas ações, entretanto, permanecem 

pendentes. 

 A regularização desses assentamentos, tanto no que diz respeito aos loteamentos – 

sob a responsabilidade compartilhada do loteador e da PMSP –, como às favelas – sobre a 

responsabilidade da PMSP –, pode agora ter nova continuidade, à luz da Lei da sub-bacia 

Guarapiranga, com o registro dos lotes. 

  

5.2.3. Intervenção pelo Poder Público 

 A área em fundo de vale do núcleo Iporanga/Esmeralda foi uma das primeiras a 

receberem intervenção do Poder Público por meio do Programa Guarapiranga. O Programa 

havia entrado em vigor poucos anos antes, tendo sido levantado um primeiro lote de favelas 
                                                 
22 Hoje extinta. 
23 Parte dos lotes e do espaço livre do loteamento Jardim Iporanga (não registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis), parte dos lotes do loteamento Jardim Presidente, e a área municipal (referente 
ao espaço-livre do loteamento Jardim Presidente, registrado no Cartório de Registro de Imóveis). 
24 Também conhecido como Termo de Ajuste de Conduta, é um acordo firmado entre a parte 
interessada (agente infrator) e os órgãos públicos ou o Ministério Público, para o ajuste de condutas 
contrárias às leis. Nesse caso, refere-se à execução do loteamento de forma divergente do aprovado, 
à venda de lotes não registrados em cartório e à execução parcial das benfeitorias necessárias. Mais 
sobre o tema pode ser encontrado em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/18488/a-natureza-
juridica-do-termo-de-ajustamento-de-conduta>. Acesso em: 02.mar. 2011.  
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que, conforme relata França (2010, p. 197), foi escolhido sem obedecer “a critério técnico 

estabelecido”, mas visando atender os objetivos do programa, com a redução das cargas 

poluidoras lançadas na Represa por meio da implantação da infraestrutura básica. 

 Depois desse primeiro lote, ao qual França (Ibidem) denomina “etapa piloto”, foram 

contratados novos projetos de urbanização de favelas, já incorporando a qualificação urbana 

como um dos objetivos, além da implantação da infraestrutura básica.  

 Para esses novos projetos contratados, foram definidos 30 assentamentos precários 

basicamente compostos por favelas e considerados os mais poluidores da sub-bacia 

Guarapiranga, conforme explica França (Ibidem). Dentre essas áreas que constituíam os 

denominados Lotes II e III, foi incluída parcialmente a área dos loteamentos Iporanga e 

Jardim Presidente, e as favelas Jardim Iporanga e Jardim Esmeralda, localizadas em fundo 

de vale. 

5.2.3.1 Situação encontrada na ocasião do Programa Guarapiranga 

 Na ocasião da intervenção pelo Programa Guarapiranga, em meados de 1990, foi 

realizada vistoria25 ao local pela Diagonal Urbana Consultoria S/A Ltda a pedido da 

construtora Schahin.  

Foram cadastradas, inicialmente26, 1.588 famílias moradoras de domicílios 

construídos em alvenaria, sendo 127 coabitantes. Verificou-se que mais da metade dessas 

famílias já ocupava a área há mais de 5 anos, e mais de um quarto estava no local há mais 

de 10 anos, caracterizando a ocupação da área como consolidada. Entretanto, o processo de 

verticalização estava apenas começando em 1998, verificando-se que a grande maioria dos 

imóveis (81,5%) possuía apenas um pavimento. 

A renda familiar também foi investigada na ocasião, sendo diagnosticado que mais de 

50% das famílias possuíam renda mensal de até três salários mínimos.  

Destacou-se, no relatório de vistoria produzido, que as obras do Programa 

Guarapiranga haviam sido iniciadas há pouco tempo (dois anos), porém, nem sempre 

“puderam acompanhar o ritmo de remoções da área.” Como consequência, “muitos dos 

espaços deixados pelas demolições sofressem novas ocupações”.  

                                                 
25 O relatório “de acompanhamento social da favela Jardim Iporanga”, realizado em 1998, foi 
gentilmente fornecido para consulta pela SEHAB. 
26 Os cadastros das famílias são periodicamente atualizados pela equipe social da SEHAB, atentando-
se para a data do início de sua moradia no local. A diferença com relação ao número de domicílios 
existentes hoje justifica-se especialmente pelo crescimento vegetativo da população da área.  
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Com relação às moradias, constatou-se que mais da metade estava ligada à rede de 

água por meio de ‘bicos’, e quase a metade tinha luz elétrica provida por ‘gatos’. Quanto ao 

esgotamento sanitário, verificou-se que mais de 50% era realizado a céu aberto e, para 

agravar a situação, a precariedade da drenagem e o acúmulo de lixo ocasionavam enchentes 

e alagamentos, impossibilitando a passagem de pedestres em meio à água misturada com 

esgoto. 

Cumpre destacar também que na época o córrego apresentava alto grau de 

insalubridade, atraindo ratos e outros animais peçonhentos, e constituindo um grave 

problema de saúde pública. As figuras 5.6 e 5.7, abaixo, tiradas na época, ilustram esse 

diagnóstico. 

 
Figura 5.6 e 5.7. Jardim Iporanga/Esmeralda. Situação encontrada antes do início das 
obras pelo Programa Guarapiranga (1996). 
Fonte: França (2010, p.201). 

O relatório produzido apontou ainda a carência de espaços públicos e a problemática 

da construção em encostas sem métodos construtivos apropriados, resultando em situações 

de risco. 

5.2.3.2 Propostas implantadas pelo Programa Guarapiranga/Mananciais 

 As intervenções no local tiveram início em meados do ano de 1996, contratadas como 

Lote II-B, com execução da Construtora Schahin Engenharia e Comércio Ltda., e 



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

196

gerenciamento inicialmente pela Promapen Estudos e Projetos de Engenharia S/C Ltda. e 

posteriormente27 pela JNS/HagaPlan.  

Os objetivos estavam então ampliados, incluindo, além da urbanização de favelas e 

da implantação de infraestrutura, a recuperação ambiental do território e a qualificação 

urbana do assentamento. Foram adotados como objetivos específicos: a) evitar a remoção 

dos moradores; b) construção de moradias para substituir aquelas retiradas das margens 

córrego; c) instalar rede de água e esgoto e de drenagem de água pluvial; d) tratar o 

córrego que corta a área; e) qualificar o sistema viário, a microacessibilidade e as conexões 

com o entorno. 

 Foi também a partir dos projetos dessa etapa que começou a se consolidar uma 

metodologia de elaboração de projetos de urbanização de favelas.  O Termo de Referência e 

Diretrizes para Projetos (TDR) passa a orientar as novas propostas, indicando “parâmetros 

para projetos, baseados em normas, orientações e especificações técnicas existentes na 

SEHAB”, conforme relata França (op.cit., p. 206). 

 Para o conjunto de obras dos Lotes II e III do Programa Guarapiranga, foram 

contratados escritórios de arquitetura que apresentaram a melhor proposta técnica – 

modalidade de contratação por consultoria, normatizada pelo Banco Mundial –, em 

detrimento do menor preço, como é padrão em processos licitatórios. No Iporanga, a 

proposta urbanística foi desenvolvida pela Promapen Estudos e Projetos de Engenharia S/C 

Ltda, sob a coordenação do arquiteto Raymundo Paschoal. 

 Conforme relata França (Ibidem), o projeto de intervenção nesse local foi o de mais 

longa implantação, decorrente da paralisação das obras no ano de 2001 e da retomada das 

mesmas cerca de quatro anos depois, já pelo Programa Mananciais, com finalização em 

2007.  

  Tal paralisação coincidiu com o término do Programa Guarapiranga no ano 2000 e da 

parceria com o Banco Mundial – BIRD. Algumas obras que estavam em andamento, como 

era o caso do Iporanga, tinham prazo para terminar entre 2001 e 2002. Com relação ao 

período que transcorreu entre a vigência do Programa Guarapiranga (1994-2000) e os novos 

convênios firmados pelo Programa Mananciais, dando prosseguimento às obras com recursos 

do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC , do Governo Federal, e recursos próprios 

estaduais e municipais, explicam Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 240) que “[...] o Programa 

Guarapiranga continuou implementando de modo lento as obras previstas”.   

                                                 
27 Conforme explicado no capítulo 2. 
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 Tendo em vista terem decorridos cerca de 10 anos entre o início e o término das 

obras, o projeto foi sendo alterado algumas vezes durante o período, incorporando 

experiências obtidas em outros núcleos. 

 Os avanços alcançados na segunda etapa do Programa Guarapiranga foram 

incorporados à terceira etapa (Lotes IV a XIII) e, a exemplo deste caso, “a escolha das áreas 

a partir da microbacia de drenagem representava um avanço significativo para a afirmação 

do território como ponto de partida de definições urbanísticas”, conforme expõe França (op. 

cit., p. 213). 

 

 Projeto de Adequação da Infraestrutura Urbana e Urbanização de 

Favelas 

  

 No momento em que foi elaborado o projeto para o núcleo Iporanga/Esmeralda ainda 

não se tinha definido os chamados ‘projetos básicos’. Estes acabam sendo frutos dos 

projetos realizados nesses 30 assentamentos que constituíram os Lotes II e III do Programa 

Guarapiranga. 

 O que aconteceu, nessa etapa, conforme explicado no capítulo 2, foi a decisão pela 

contratação de consultorias que apresentassem a melhor proposta técnica. Conforme explica 

França (2010), foram convidadas 25 empresas de arquitetura e engenharia e/ou escritórios 

de arquitetura que tivessem experiência anterior em urbanização de favelas. Dessas 

‘equipes’, apenas 18 apresentaram propostas a PMSP, e foram contratadas, ao final, apenas 

sete empresas: Diagonal Consultores Associados, A. M. Savelli Engenharia, Promapen 

Engenharia, Paulo Bastos Arquitetos Associados, João Walter Toscano Arquitetos Associados, 

CPS Engenharia e Vetec Engenharia.  

 Cada empresa ficou responsável por um ‘lote’ oriundo da divisão das 30 favelas 

(eram sete lotes). A Promapen, que tinha em sua coordenação um arquiteto de experiência 

reconhecida, Raymundo de Paschoal, ficou responsável pelo Iporanga. 

 O projeto foi orientado pelo TDR, que recomendava, paralelamente, a elaboração do 

cadastro domiciliar e familiar, o levantamento histórico (da ocupação), físico-territorial, 

geotécnico (do solo e das águas) e paisagístico da área. Também deviam ser observadas as 

condições de drenagem, de acessibilidade e a existência de equipamentos urbanos no 

entorno. Uma diretriz era fundamental: a conexão individual de 100% das unidades 

habitacionais às redes de esgoto e água. 

 Conforme relata França (op.cit., p. 210), “alguns aspectos de projeto foram 

explorados de forma integrada, buscando a melhor solução técnica aliada às possibilidades 
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de criar espaços públicos para a utilização comunitária”. Nesse sentido, a autora (Ibidem, p. 

208) aponta que as propostas foram “soluções mais generosas para o tratamento dos fundos 

de vale e das encostas e do sistema de acessibilidade em geral, de modo a ‘conquistar áreas 

para o sistema de espaços públicos’”. 

 Ao final dessa etapa (Lotes II e III), as principais diretrizes desenvolvidas nos 30 

projetos integraram as “Normas e Especificações para Elaboração de Projetos de 

Urbanização de Favelas”, elaboradas em 1994 pela SEHAB. Esse documento, conforme 

aponta França (Ibidem), estruturou a metodologia de urbanização de favelas do município 

de São Paulo, adotada a partir de 1995 e atualizada periodicamente. 

 A proposta urbanística, desenvolvida pela Promapen Estudos e Projetos de 

Engenharia S/C Ltda. e realizada pela Schahin Engenharia e Comércio Ltda., contemplou o 

eixo do córrego Iporanga como centro da transformação da área.  

 Ao longo do curso-d’água, que recebeu sistema de afastamento de esgoto, foi aberta 

a via principal de conexão com o entorno. As moradias em áreas de risco foram removidas, 

dando lugar à referida conexão e aos espaços livres e de lazer, conforme apresenta a figura 

5.8 abaixo. 

 
Figura 5.8. Jd. Iporanga/Esmeralda. Situação depois das obras do programa  
Guarapiranga. O córrego como eixo central e conector de espaços públicos de convívio e 
lazer. 
Fonte: Foto de vistoria realizada em 2008, cedida pela PMSP. 
 

 Entretanto, considerando a quantidade de famílias que se encontravam às margens 

do córrego em todo o seu percurso – e o grau de consolidação da área (com moradias em 

alvenaria) –, a opção encontrada foi a construção de 369 unidades habitacionais em quatro 

tipologias de casas sobrepostas, substituindo aquelas removidas. Essa alternativa, cabe 

ressaltar, era bem distinta daquela usualmente praticada, ou seja, a remoção das famílias 

com relocação em conjuntos habitacionais fora da área de proteção aos mananciais.  



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

199

Com relação às remoções, conforme dados fornecidos pela gerenciadora 

JNS/HagaPlan, foram necessárias 1.123 remoções, sendo que 754 famílias foram atendidas 

por verba para comprarem uma casa em outro lugar e 369 famílias foram reassentadas 

dentro da própria área. Além disso, 19 famílias tiveram suas casas readequadas por causa 

das obras, com redução de cômodos ou alteração de paredes. 

A figura 5.9, abaixo, apresenta o projeto de intervenção realizado pela Promapen 

Engenharia, destacando as propostas para o sistema viário e a localização das novas 

unidades habitacionais. Em seguida, a figura 5.10 apresenta uma das tipologias das novas 

unidades habitacionais. 
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Figura 5.9. Planta da intervenção pelo programa Guarapiranga no eixo do córrego. 
Destaque para as novas unidades habitacionais e sistema viário. 
Fonte: Bueno (2000, p. 238). Projeto de urbanismo cedido pela Promap Estudos e Projetos de 
Engenharia, 1999. 
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Figura 5.10. Desenho do projeto executivo da unidade habitacional tipo M2, com dois 
dormitórios. 
Fonte: Promapen Estudos e Projetos de Engenharia, 1995. Imagem cedida pela JNS-HagaPlan.  

Procurando realizar o mínimo possível de remoções e manter a população removida 

próximo da área que já ocupava, a solução de projeto foi a redução da área livre e de 

sistema viário ao longo do córrego, canalizado de forma a conter possíveis cheias.  

Esta opção decorreu, em parte, do contexto em que foi realizada a obra. Como 

estavam em vigor na época as Leis Estaduais 898/75 e 1.172/76, não era possível a 

ampliação da área de intervenção com a construção de conjuntos habitacionais dentro do 

perímetro de proteção aos mananciais. Assim, a alternativa escolhida para o Iporanga foi a 

remoção para ‘reconstrução’ das moradias existentes às margens do córrego Iporanga, 

mediante a construção de casas sobrepostas28.  

O córrego Iporanga foi canalizado e parcialmente tamponado, tendo sido implantada 

também a infraestrutura de saneamento (com o afastamento do esgoto) e de drenagem. As 

novas moradias passaram se integrar ao ‘elemento central do bairro’. Salienta-se que esse 

tipo de obra, por não possuir característica meramente corretiva, indica mudança na postura 

do poder público em relação à perspectiva de manutenção das preexistências, mantendo a 

população moradora no local e não simplesmente removendo para conjuntos habitacionais 

como era usual até então. 

                                                 
28 Casas sobrepostas: unidades residenciais geminadas, e com acesso individualizado no térreo e 
pavimento superior. 
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 De forma a conciliar a proteção ambiental e a recuperação urbana, o projeto 

urbanístico procurou compatibilizar o sistema viário com a recuperação do sistema de 

drenagem e do córrego. Foi realizada a pavimentação de trechos de ruas para melhoria da 

coleta de lixo e viabilização do esgotamento sanitário nos trechos de favelas. Além disso, a 

microacessibilidade foi qualificada com a construção de escadarias nas áreas íngremes e 

pontes de conexão entre as duas margens do córrego. O tratamento das áreas mais 

íngremes também incluiu obras de contenção de encostas, associadas à criação de espaços 

públicos de lazer. 

O projeto, de autoria do arquiteto Raymundo de Paschoal, parece ter buscado 

qualificar as singularidades do lugar, destinando, ao longo do percurso-d’água, áreas de 

lazer e espaços públicos que mantivessem o contato com o córrego, que passa a ser 

incorporado à comunidade como um fator positivo e característico.  

O tratamento das fachadas das casas sobrepostas e de todo o espaço público ao 

longo do córrego também colaborou para a melhor receptividade da comunidade em relação 

às obras e sua manutenção. 

 
 Projeto de parque linear 

  

 A ampliação dos espaços públicos na comunidade gerou potencialidades advindas da 

intervenção pelo poder público, tendo como receptor vivencial o eixo do córrego Iporanga.   

 Embora o tratamento do curso-d’água tenha sido pela canalização, algumas 

mudanças foram feitas por volta do ano de conclusão das obras, propiciando a implantação 

de uma área verde para proteger as nascentes existentes dentro do perímetro de 

intervenção. 

 No ano de 2007, foi firmada a parceria com o Programa Córrego Limpo29, do Governo 

do Estado e o programa de parques lineares da Secretaria Municipal do Verde Meio 

Ambiente. Foi realizada, então, a limpeza do leito do córrego Iporanga e concluídas as 

conexões às redes da Sabesp, resolvendo o problema do mau cheiro e reduzindo a poluição 

do Ribeirão das Pedras. 

 Algumas árvores foram plantadas ao longo do curso-d’água, propiciando a construção 

de um corredor verde30, que futuramente colaborará para a melhora da qualidade do 

                                                 
29 O Município de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado, iniciou em 2007 o Programa 
Córrego Limpo com o intuito de melhorar as condições de vida da população a partir de projetos de 
execução de rede coletora de esgoto, limpeza e canalização de leitos, e de implantação de parques 
lineares. 
30 Corredores verdes são estruturas lineares da paisagem que propiciam por meio da cobertura 
vegetal das árvores e do ciclo da água a melhora do microclima e da qualidade do ar, o aumento da 
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ambiente, do microclima, da biodiversidade e das áreas de lazer. Além disso, um conjunto de 

equipamentos de lazer permanentes foi implantado na área verde próxima às nascentes do 

córrego, visando à conservação da área pela população, conforme figura 5.11, a seguir. 

 
Figura 5.11. Término das obras de implantação de áreas verdes e equipamentos de lazer 
(2008). 
Fonte: França (2010, p. 219). 

 O parque linear foi projeto do arquiteto paisagista Oscar Bressane e, conforme relata 

França (op.cit., p. 219), “passou a se constituir em polo de referência para os moradores”. 

Além disso, a autora salienta que “as novas adaptações do projeto resultaram na criação de 

um parque protetor das áreas de nascentes, as quais foram captadas e expostas, permitindo 

que a população pudesse conviver com o regime natural das águas”. 

5.2.4 Situação atual 

 Atualmente, segundo dados atualizados pela SEHAB/PMSP31, existem cerca de 3000 

domicílios32 no local, ocupando a área de forma significativamente adensada e composta por 

construções em alvenaria. Verifica-se que as vias entre as quadras e espaços livres 

encontram-se pavimentadas e possuem mais de 10m de largura, em média. Além disso, 

poucos lotes ainda permanecem desocupados, e muitos deles foram subdivididos, 

apresentando construções que em geral não observam recuos e que ocupam mais de 50% 

dos terrenos. 

                                                                                                                                                         
permeabilidade, o movimento de animais silvestres e a qualificação dos espaços utilizados pelo 
homem. 
31  Disponíveis em: <http://www.habisp.inf.br>. Acesso em: 05.mar.2011.  
32 No Habisp, são estimados 2074 domicílios no núcleo urbanizado. Pela mesma fonte, o loteamento 
Jardim Iporanga conta com aproximadamente 383 lotes e o Jardim Presidente com 453.  
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Pouco mais de três anos depois do término das obras no bairro Iporanga, como é 

denominado pelos moradores, nota-se a consolidação dessas ações e manutenção das áreas 

públicas criadas, especialmente na orla do córrego, que foi canalizado e parcialmente 

tamponado. No que se refere aos espaços públicos, foi implantado campo de futebol, 

realizado com grama sintética para maior durabilidade da qualidade da obra, placo de 

diversos campeonatos do bairro. Além disso, áreas de lazer infantil foram implantadas ao 

longo do eixo do córrego, principalmente a montante, junto à área de proteção das 

nascentes.  

As moradoras que acompanharam a visita33, Érica e Teresa, destacaram a 

importância desse pequeno parque que protege as nascentes do córrego e “traz paz ao 

local”. Antes mesmo da intervenção, contaram, pegavam a água das nascentes para beber 

quando faltava água. Atualmente, é difícil faltar água, e as nascentes, viram local de 

brincadeira das crianças no verão. As figuras 5.12 e 5.13, abaixo, ilustram a situação atual 

do pequeno parque e das nascentes. 

         
  

 As obras do Programa Guarapiranga incluíram a construção de novas moradias – na 

tipologia de casas sobrepostas – e edifícios comunitários ao longo do eixo do córrego, onde 

foram concentradas as remoções de domicílios. Nota-se a manutenção dessas construções, 

conforme figuras 5.14 e 5.15, a seguir, e da intervenção como um todo, demonstrando a 

aceitação do projeto pelos moradores. 

 

                                                 
33 A visita ao local foi realizada em 26/5/2011, junto com a equipe social da SEHAB. 

Figura 5.12. Área verde de proteção às 
nascentes do córrego Iporanga. 

Figura 5.13. Córrego Iporanga. Olho-d’água. 
Fonte: Fotos tiradas pela autora, 26/5/2011. 
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Figura 5.14. Voo realizado em 2008. Novas unidades habitacionais implantadas. 
Fonte: Foto cedida pela SEHAB. 
 

 
Figura 5.15. Novas unidades habitacionais implantadas. 
Fonte: Foto tirada pela autora, 26/05/2011. 

 O núcleo urbanizado, objeto das ações do Programa Guarapiranga, é hoje servido por 

redes de abastecimento de água, esgoto sanitário e energia elétrica, além da coleta regular 

de lixo em dias alternados. Embora tenha havido intervenções no sistema de drenagem e a 

conscientização dos moradores pela equipe social que atua na área, o problema do acúmulo 

do lixo e assoreamento do sistema de drenagem era verificado até pouco tempo (de 2008 a 

2010). Atualmente, por motivação dos moradores, está sendo realizado trabalho de coleta 

seletiva e encaminhamento para reciclagem, colaborando para a manutenção da limpeza do 
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córrego e das áreas públicas, bem como para geração de emprego e renda, mediante 

criação de área de triagem de resíduos34.  

 As figuras 5.16 e 5.17, abaixo, ilustram, respectivamente, a área de triagem que está 

sendo criada e a situação atual do córrego. Destaca-se a utilização de “sacolões” de lona 

para a distinção dos materiais triados, articulando este trabalho (de triagem) com o da 

cooperativa das mulheres do Iporanga, que produzem bolsas com banners doados, 

reciclando-os. 

     

  

  

 Com relação aos espaços públicos de lazer implantados pelo Poder Público, algumas 

alterações estão sendo idealizadas pela comunidade, como a construção de uma rampa de 

skate, onde os equipamentos de lazer (balanços) não estão sendo utilizados e foi verificada 

venda de drogas. 

 Cumpre dizer ainda que, embora o projeto de intervenção tenha ampliado as áreas 

permeáveis, atualmente esta ainda é escassa, conforme pode-se observar em visita de 

campo e por meio de análise de foto aérea, destacando-se, em meio às construções, as 

áreas ajardinadas implantadas durante a intervenção do Poder Público e uma pequena área 

de praça no Loteamento Jardim Iporanga (mantida conforme projeto aprovado e 

arborizada). Com relação às áreas verdes, verifica-se ainda alguns lotes vazios, nos quais 

existem algumas árvores e vegetação encontrada no recuo de alguns poucos lotes. Essa 

situação é ilustrada na figura 5.18 a seguir. 

                                                 
34 A Associação dos moradores é atuante. A articulação com os moradores proporcionou que dois 
terrenos fossem cedidos para o trabalho de triagem. As melhorias nos locais, entretanto, dependem 
ainda de parcerias para arrecadação de verbas, uma vez que as obras municipais foram encerradas 
em 2007. 

Figura 5.16. Área de triagem do lixo 
reciclável coletado no bairro Iporanga 
Fonte: Foto tirada pela autora, 26/5/2011. 

Figura 5.17. Córrego Iporanga. Situação 
atual. 
Fonte: Foto tirada pela autora, 26/5/2011. 
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Figura 5.18. Foto aérea do núcleo Jd. Iporanga/Jd. Esmeralda. Intervenção realizada pelo 
Programa Guarapiranga, destacando as áreas verdes e a contenção de encostas.  
Fonte:Foto cedida pela PMSP, 2008. 

  Entretanto, como a urbanização realizada pelo poder público teve foco nas áreas de 

fundo de vale ocupadas por favela, a porção dos loteamentos não abrangida no perímetro 

ainda apresentava em 2006 problemas relativos à drenagem pluvial, conforme identificado 

em vistoria realizada pela SEHAB35.   

 Além disso, a situação fundiária, tanto dos moradores do núcleo urbanizado como da 

parte dos loteamentos não englobada no núcleo, ainda encontra-se pendente de resolução 

frente à promulgação, no decorrer das intervenções, das Leis Municipais nº 13.430/02 e 

13.885/04, e das Leis Estaduais 9.866/97 e 12.233/06, à luz das quais se vislumbra novas 

possibilidades nesse sentido. 

5.2.5 Possibilidades de regularização pela legislação vigente 

 Para o conjunto de assentamentos que compõe o núcleo temos dois tipos de 

regularização pendentes: a regularização urbanística dos loteamentos Jardim Iporanga e 

                                                 
35 Vistoria realizada por um técnico da Habi no loteamento Jardim Presidente no ano de 2006. Dados 
disponíveis no site: <http://www.habisp.inf.br>. Acesso em: 05.mar.2011. 
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Jardim Presidente e a regularização fundiária, tanto dos loteamentos quanto das áreas de 

favelas.  

 A regularização urbanística se faz necessária uma vez os loteamentos não 

atenderem36, em alguns pontos, as condições drenagem e de esgotamento sanitário37, além 

de apresentarem lotes com dimensões inferiores àquelas então permitidas e a falta de 

espaços-livres, que foram invadidos ou vendidos indevidamente.  

 Já a regularização fundiária é o passo final das ações de urbanização de favelas 

realizadas no local, e ainda permanece pendente. Além das áreas de favelas, os lotes que 

foram desdobrados38 sem aprovação no loteamento Jardim Presidente e os lotes do 

loteamento Jardim Iporanga também apresentam problemas de registro, que devem ser 

sanados mediante a regularização fundiária. 

 Embora a SEHAB possua um Programa Habitacional voltado para a regularização 

fundiária em áreas públicas e de loteamentos, a localização desses assentamentos em Áreas 

de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) altera os procedimentos aplicáveis. Em 

outras palavras, a regularização fundiária na sub-bacia Guarapiranga deve seguir os 

procedimentos específicos ditados pela Lei Estadual nº 12.233/06.  

 Entende-se que a regularização fundiária das áreas públicas até teria sido possível 

nos termos do Decreto-Lei Federal nº 271/1967, por meio da concessão do direito real de 

uso, do qual trata o art. 7º daquele dispositivo legal, uma vez serem os assentamentos 

anteriores às leis mais restritivas à ocupação, como a legislação de proteção aos mananciais 

da década de 1970 e as legislações municipais que antecederam o Plano Diretor de 2002. 

Entretanto, uma vez terem sido promulgadas, no decorrer das ações de urbanização, 

legislações que contemplam novos dispositivos capazes de efetivar a regularização fundiária, 

como é o caso das ZEIS e das ARAs, os procedimentos no sentido do registro deverão seguir 

os novos ditames legais. 

  Perante a Lei específica da APRM-Guarapiranga esses assentamentos estão inseridos 

em Área de Ocupação Dirigida – AOD, ou seja, em área de interesse para a consolidação ou 

implantação de uso urbano, desde que atendidos os requisitos que assegurem as condições 

ambientais compatíveis com a produção de água para abastecimento público. Dentro da 

AOD, essa porção do território está classificada como Subárea de Ocupação Consolidada – 

                                                 
36 Conforme verificado nas diversas vistorias ao local realizadas pela PMSP e registradas no processo 
administrativo 1983-0.000.077-1. 
37 O esgotamento sanitário permanece um problema diagnosticado no loteamento Jardim Presidente, 
conforme vistoria realizada no ano de 2006, cujos dados foram disponibilizados no site 
<http://habisp.inf.br>. Acesso em: 05.mar.2011 
38 Desdobro de lote é a subdivisão do mesmo. 
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SUC, área já urbanizada e destinada à implantação de saneamento ambiental. A figura 5.19 

a seguir ilustra essa inserção. 

 
Figura 5.19. Mapa de zoneamento ambiental 
Fonte: Elaborado pela autora com base no mapa anexo à Lei 12.233/06. 

 A legislação municipal, por sua vez, define o local como ZEIS 1 e ZMp (Zona Mista de 

Proteção Ambiental), sendo esta última demarcada na porção dos loteamentos que extrapola 

a área do núcleo urbanizado. A figura 5.20, abaixo, apresenta essa situação. 
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Figura 5.20. Mapa de uso e ocupação do solo municipal. Inserção do núcleo Iporanga. 
Fonte: Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Capela do Socorro, anexo à Parte II da Lei 
Municipal nº 13.885/04.  

 Ao indicar a área do núcleo Iporanga como ZEIS 1, a Lei de Uso e Ocupação do Solo 

Municipal corrobora o Plano Diretor Municipal – que define essa zona como assentamentos 

precários. A não demarcação do restante do loteamento Iporanga como ZEIS 1 pode estar 

relacionada ao fato de tratar-se, basicamente, de um problema de registro, associada a 

alguns pontos onde não há infração à legislação de loteamentos, cujas características não 

são observáveis numa vistoria superficial ou a partir de fotos aéreas, que foi a metodologia 

utilizada para fazer o mapa de zoneamento municipal.  
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 Dessa forma, a regularização fundiária mediante a elaboração e aprovação de um 

Plano de Urbanização, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 44.667/0439, seria possível 

apenas na parte do núcleo urbanizado pelo Programa Guarapiranga, pois somente esta parte 

está inserida em ZEIS 1. 

 Pela legislação estadual, por outro lado, a inserção de assentamentos precários numa 

Área de Ocupação Dirigida possibilita formalizar uma justificativa para seu enquadramento 

como Área de Recuperação Ambiental de tipo 1 (ARA 1), a ser objeto de um Programa de 

Recuperação de Interesse Social (PRIS). Entretanto, a execução de um PRIS está 

precondicionada à eleição da mesma área, pelo Município, como uma área de interesse 

social, o que excluiria da possibilidade de regularização a área dos loteamentos enquadrada 

como ZMp. 

 Para a área do núcleo urbanizado, por outro lado, mesmo estando localizada em ZEIS 

1, parece existir uma situação não prevista na legislação referenciada, que é justamente o 

fato de as obras já terem sido executadas, faltando a regularização fundiária. Além de não 

prever essa situação, a legislação ambiental vigente apenas permite a regularização fundiária 

depois de decorridos dois anos de monitoramento das obras executadas de um PRIS. 

 De qualquer forma, os procedimentos relativos à regularização fundiária devem 

passar, necessariamente, pelo estabelecimento de um PRIS e pela comprovação de 

manutenção da qualidade do saneamento ambiental, decorridos os dois anos da intervenção.  

No caso do núcleo já urbanizado pelo poder público, a demarcação como ZEIS 1 é 

providencial para a indicação do local como objeto de PRIS. Nesse caso, os parâmetros 

urbanísticos encontrados no local poderiam ser transportados para um Plano de Urbanização 

e para um PRIS e poderiam ser aceitos tal como se encontram, mediante a possibilidade de 

flexibilização dos parâmetros legais.  

Nesse caso também, e extensivo, quase em todos os aspectos, à totalidade dos 

loteamentos envolvidos, já foram realizadas as ações nas quais devem se basear um PRIS, 

quais sejam: 

1. reduzir o aporte de cargas poluidoras, mediante implantação de sistema de 
coleta e tratamento ou exportação de esgotos; 
2. implantar e adequar os sistemas de drenagem de águas pluviais, de 
abastecimento de água e de fornecimento de energia elétrica; 
3. adequar o sistema de coleta regular de resíduos sólidos; 

                                                 
39 O Decreto Municipal nº 44.667/04 regulamenta a Lei Municipal nº 13.430/02 (PDE) quanto à 
aplicação das ZEIS e à construção de HIS/HMP, e dispõe que, no caso de assentamentos precários 
enquadrados como ZEIS 1, a intervenção poderá ser aceita caso a caso pela CAEHIS, mediante a 
elaboração de um projeto completo, acompanhado de estudos que o fundamentem, denominado 
Plano de Urbanização. Esse Decreto foi apresentado no capítulo 3, nos aspectos de interesse para 
essa pesquisa. 



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

212

4. adequar o sistema de circulação de veículos e pedestre, e dar tratamento 
paisagístico às áreas verdes públicas; 
5. recuperar áreas com erosão e estabilizar taludes; 
6. revegetar áreas de preservação; 
7. desenvolver ações sociais e de educação ambiental dirigidas à população 
beneficiada pelos Programas, antes, durante e após a execução das obras 
previstas, de modo a garantir sua viabilização e manutenção; 
8. reassentar a população moradora da ARA, que tenha de ser removida em 
função das ações previstas nos Programas; 
9. estabelecer padrões específicos de parcelamentos, uso e ocupação do solo. 
(Parágrafo único do artigo  42, Lei Estadual nº 12.233/06) 

A legislação aplicável também é clara ao dizer que, para os PRIS e Planos de 

Urbanização, devem ser estabelecidos, caso a caso, os parâmetros de uso e ocupação do 

solo e, que o estabelecimento de um PRIS não está condicionado à compensação dos 

parâmetros definidos pela Lei da APRM-G. Para efeito exemplificativo, a tabela 5.1, a seguir, 

indica os parâmetros que podem ser flexibilizados, caso a caso, pelo estabelecimento de um 

Plano de Urbanização/PRIS no local. 

Tabela 5.1. Parâmetros aplicáveis ao núcleo Iporanga/Esmeralda 
Leis Municipais Lei APRM – G Parâmetros 

L.9.413 ZEIS 1 SUC (1) 
Lote mínimo (m²) 125 a 265 125  250 
% área verde 5% -- 
% área institucional 15% 

15% (2) 
-- 

Largura mínima das vias de 
circulação de veículos 12m 6 m a 8m  -- 

Taxa de permeabilidade -- 15% 20% (3) 
Coeficiente de aproveitamento  125 m² 

(4) 1,0 1,0 (4) 

Taxa de ocupação  -- 0,7 -- 
Gabarito de altura  -- s/ limite -- 

(1) O não atendimento de algum desses parâmetros ou condições sanitárias a serem alcançadas poderá ser 
compensado por meio das alternativas elencadas no art. 66 da Lei Estadual nº 12.233/06; 

(2) para áreas verdes e institucionais públicas;  
(3) esse valor foi convertido para equiparação neste quadro. O conceito utilizado na Lei Estadual nº 12.233/06 é 

justamente o inverso da taxa de permeabilidade, ou seja, o índice de impermeabilização (definido em 0,8); 
(4) considera a área total construída; 
Fonte: Elaborado pela autora com base na legislação vigente. 

 Cabe salientar que, embora a finalização das obras tenha ocorrido em 2007, parte 

das edificações novas estava construída40 antes da vigência da Lei Estadual nº 12.233/06, o 

que possibilita a aceitação das mesmas por meio de um PRIS. Quanto às edificações 

executadas posteriormente, ou seja, entre 2006 e 2007, por integrarem as ações necessárias 

à qualificação do assentamento, cuja situação de obras executadas não está prevista na lei 

                                                 
40 Conforme se pode verificar por meio de foto aérea. 
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da Guarapiranga, caberá, talvez, parecer jurídico para subsidiar a decisão dos órgãos 

licenciadores do Plano de Urbanização/PRIS, ou seja, a CAEHIS/ SEHAB e a CETESB/SMA. 

 Tendo em vista que as obras já foram executadas, não havendo óbice à aceitação do 

Plano de Urbanização/PRIS representativo das condições do núcleo urbanizado, restaria o 

monitoramento das boas condições de saneamento ambiental, que se comprovado, 

possibilitaria a regularização fundiária.  

Já para a porção dos loteamentos irregulares que não é enquadrada em ZEIS 1, além 

da realização das obras necessárias para sanar eventuais problemas de drenagem e de 

saneamento básico, o local deve ser, antes de mais nada, demarcado como ZEIS 1. Ou seja, 

considerando que a regularização fundiária perante o Estado somente é possível quando há 

indicação de ZEIS pelo Município, e que este não pode regularizar o loteamento 

independentemente do primeiro, o zoneamento do local deverá ser revisto antes da 

formulação de um Plano de Urbanização/PRIS, que, por sua vez, antecede a execução das 

obras necessárias e, finalmente, os dois anos de monitoramento para a efetivação da 

regularização fundiária. 

Nesse sentido, cumpre dizer, consta proposta de revisão das ZEIS do município, cujos 

novos perímetros foram disponibilizados na internet por meio do Sistema Habisp 

(http://www.habisp.inf.br). A alteração do perímetro, que passará a abranger toda a área do 

Jardim Iporanga/Esmeralda (loteamentos e núcleo urbanizado), deverá ocorrer quando for 

revista41 a Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal – Lei nº 13.885/04. Por enquanto, a 

revisão que está em análise na Câmara dos Vereadores é do Plano Diretor Estratégico, ao 

qual está subordinada a Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

Em acréscimo, no que diz respeito às possibilidades de regularização, cabe dizer que 

um dos espaços-livres do loteamento Jardim Presidente – o qual, conforme relatado, já 

constava como área da Municipalidade – foi objeto de intervenção conjunta com o restante 

da favela que se localiza no outro limite do loteamento. A favela Presidente/Jordanópolis é 

atualmente considerada um núcleo urbanizado42 e regularizado registrariamente – tendo as 

ações de urbanização sido executadas por meio do Programa Guarapiranga, ainda em sua 

‘etapa piloto’, conforme relatado por França (2010). 

                                                 
41 A ampliação das ZEIS e a revisão dos seus perímetros estão previstas para acontecer quando da 
revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, ainda sem data estipulada, mas que deverá ocorrer 
quando for aceita a proposta de revisão do PDE, atualmente em análise na Câmara dos Vereadores. 
42 As favelas que receberam intervenção do Poder Público, mas que ainda não foram regularizadas 
perante o Cartório de Registro de Imóveis e a PMSP, são consideradas apenas urbanizadas, segundo 
critérios utilizados no Sistema Habisp. 
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Esse núcleo é um dos oito primeiros43 que conquistaram a regularização registrária 

em área de mananciais, à luz das leis específicas das sub-bacias, a partir do ano de 2008. A 

caracterização da área ocupada como de propriedade pública permitiu que, decorridos 

alguns anos da implantação das obras de urbanização, pudesse ser editado decreto de 

desafetação dessas áreas para fins específicos da regularização fundiária. Em outras 

palavras, foi possível a descaraterização das áreas ‘da classe de bens de uso comum do 

povo’ para ‘áreas de domínio público’. A partir daí, foi possível entregar os títulos de 

concessão especial para fins de moradia e de direito real de uso, conforme o caso de cada 

lote permitia. Houve, portanto, um grande avanço no sentido da regularização fundiária após 

a edição das leis específicas, permanecendo pendente nesses casos a regularização 

administrativa, com o registro da planta do assentamento no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

Cabe dizer, contudo, que, embora essa pesquisa trate de regularização fundiária de 

assentamentos precários, esses assentamentos que concluíram o processo de regularização 

à luz da legislação específica das sub-bacias acabaram não utilizando, em toda sua 

dimensão, o instrumento ZEIS, uma vez que as intervenções aconteceram anteriormente à 

vigência do PDE, tendo sido iniciadas em 1992 e terminadas por volta de 1996, conforme 

aponta França (Ibidem). A demarcação como ZEIS possibilitou a desafetação das áreas 

públicas (MP 2220/01 e decretos municipais específicos para cada um dos perímetros) e a 

efetivação da regularização fundiária, uma vez que a exigência de demarcação de uma ARA 

seja a existência da demarcação de uma ZEIS, e uma vez decorridos mais de 10 anos da 

intervenção pelo Programa Guarapiranga.  

Embora a regularização desses assentamentos tenha sido possível pela demarcação 

das áreas como ZEIS 1, as especificidades às quais estão sujeitas as intervenções para 

regularização fundiária nessas zonas e nas APRMs – e que são de especial interesse para 

essa pesquisa – não foram aplicadas àqueles casos em face do tempo decorrido após o 

término das intervenções (mais de 10 anos). 

 

                                                 
43 No ano de 2008, foi promulgada a Lei Municipal nº 14.665/08, que altera a Lei 13.514/03, e dispõe 
sobre a desafetação das áreas públicas e a possibilidade de concessão de uso especial para fins de 
moradia, concessão de direito real de uso ou doação para construção de HIS. Nesta lei, foram 
abrangidas 160 áreas municipais, não necessariamente já urbanizadas. Os núcleos urbanizados em 
meados da década de 1990 pelo Programa Guarapiranga foram abrangidos em decretos 
subsequentes. Até o momento, existem cinco decretos nos quais são desafetadas as áreas dos 
seguintes núcleos: Nova Guarapiranga I e II, Jardim Souza, Jardim Lucia II, Jardim São José IV, Sete 
de Setembro, Presidente/Jordanópolis e Jardim Nakamura I. 
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5.2.5.1. Perspectivas para a regularização 

 A aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos na legislação hoje vigente – ZEIS 

1 (Lei M. nº 13.885/04) e ARA 1(Lei E. nº12.233/06) – possibilita a regularização fundiária 

do núcleo Iporanga/Esmeralda, conforme argumentado anteriormente.  

 Os procedimentos que poderão conduzir à regularização fundiária dos assentamentos 

que compõem o núcleo Iporanga/Esmeralda devem, entretanto, ser diferentes por conjunto 

de áreas, considerando que os assentamentos em questão possuem situações distintas de: 

a) domínio da terra (parte pública, parte particular); b) fase de implantação das ações 

(concluídas e não executadas); e c) zoneamento a Lei Municipal (ZEIS e ZMp). 

 Para o denominado núcleo urbanizado, que corresponde à área em fundo de vale, 

tendo em vista que as ações do Programa Mananciais no local foram concluídas há mais de 

dois anos, entende-se que sua transformação num Plano de Urbanização/PRIS poderia partir 

da comprovação da manutenção da qualidade do saneamento realizado e da requalificação 

socioambiental da área. 

 A aprovação do Plano de Urbanização/PRIS para o local permitirá a regularização 

urbanística do assentamento tal como se encontra (seus logradouros, lotes e construções), e 

a regularização fundiária dos lotes; além de ser a medida necessária a sua aceitação à luz da 

Lei específica da Guarapiranga. 

 Com base na leitura da legislação referida, foi possível construir o diagrama 5.1 a 

seguir, que sintetiza os procedimentos tecnicamente envolvidos na aprovação do Plano de 

Urbanização em conjunto com o PRIS para essa porção específica do Iporanga/Esmeralda, 

no que se refere à ocupação de áreas públicas. 
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Diagrama 5.1. Jardim Iporanga/ Esmeralda. Processo de Licenciamento pela legislação 
vigente. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos 19 a 21 e 85 a 86 do Decreto Municipal nº 
44.667/04 e na Lei da APRM-G. 

 Este diagrama, mesmo apresentando de modo esquemático e sintético as diversas 

fases de análise do Plano e as articulações entre os agentes envolvidos – equipe 

gerenciadora/de Projeto, Município e Estado –, permite uma aproximação à complexidade 

das relações e das etapas estabelecidas no processo de aprovação.  

Depreende-se do diagrama que o Passo 1 seria a organização, pela gerenciadora do 

Programa Mananciais, dos documentos já existentes sobre o local e que podem compor o 

Plano de Urbanização, ou seja, plantas da intervenção realizada, identificação dos lotes, 
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quantificação das unidades e relatório das condições socioambientais atuais, para efeito do 

atendimento ao monitoramento realizado até dois anos da finalização das obras. 

 Como as obras já foram executadas, o Passo 2 seria a formalização do pedido junto 

ao SEHAB, no caso podendo ser, acredito, na Habi, que melhor poderá justificar a 

necessidade de um PRIS no local e submeterá a CAEHIS/SEHAB – Passo 3. Essa Comissão, 

por sua vez, deverá receber o parecer favorável da CETESB, antes de aceitar o Plano de 

urbanização/PRIS.  

O Passo 4 seria, então, a aprovação do PRIS pela CETESB, e a alteração da subárea, 

com inclusão em sistema georreferenciado, para evitar mais adensamentos. Nesse caso, a 

etapa de demarcação da área como ARA 1 poderia ser cortada do fluxograma, tendo em 

vista já terem decorrido dois anos da conclusão das obras.   

 Aprovado o Plano de Urbanização/PRIS pela CAEHIS – Passo 5, a planta do 

assentamento poderá ser aprovada pelo Parsolo e poderão ser editados pelo gabinete da 

SEHAB dois decretos a serem submetidos ao Prefeito: Decreto de Aprovação do Plano de 

Urbanização e Decreto de desafetação das áreas públicas enquadradas na classe de bens de 

uso comum do povo, que deverão ser transferidos para a de bens dominais do Município, 

visando a regularização do assentamento – Passo 6.  

 A partir da publicação dos decretos, torna-se possível a abertura de matrícula da 

‘área mãe’, que é a área total pública sobre a qual está o assentamento, bem como a 

retificação da matrícula na qual ela já constava como espaço livre – Passo 7. Como a 

propriedade é pública, cabe ao Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário a 

regularização dos registros. 

 A titulação a ser gravada nas matrículas independentes dos lotes dependerá do tipo 

de concessão que poderá ser outorgado: concessão especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso, que são as medidas jurídicas cabíveis e passíveis de 

aplicação conforme a titulação de origem da terra e o tipo de ocupação (individual, coletiva, 

comercial de âmbito local, moradia), conforme explicado no capítulo 4. 

 O registro dos logradouros também possibilitará sua oficialização administrativa, 

passando a constar no cadastro da SEHAB. O processo será então encaminhado ao CASE 

para cadastro – Passo 8, e poderá ser arquivado. 

 Já para as áreas particulares, ou seja, aquelas referentes aos loteamentos que não 

foram devidamente registrados em cartório e que não foram implantados conforme o projeto 

aprovado, o caminho para a regularização (urbanística e fundiária) deverá ser outro, 

passando, inclusive, pela revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município e ampliação 

das ZEIS 1 sobre a área.   
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5.3 CANTINHO DO CÉU/GAIVOTAS 

 
Figura 5.21. Mapa de situação do núcleo Cantinho do Céu/Gaivotas.  
Fonte: Habisp, 2010. 

O núcleo de ação denominado Cantinho do Céu/Gaivotas abrange uma área de 

aproximadamente 154,37ha44, localizada em uma península à margem esquerda da represa 

Billings, a cerca de 30 km do centro de São Paulo, no distrito de Grajaú – Subprefeitura 

Capela do Socorro. Trata-se, na verdade, de sete áreas contíguas correspondentes aos 

seguintes loteamentos (ou partes deles): Do Cisne, Lago Dourado/Lago Azul (também 

conhecidos como Parque dos Lagos) e Cantinho do Céu (em cinco áreas correspondentes às 

fases distintas do loteamento – parte hoje conhecida também como Jardim Gaivotas). Além 

desses loteamentos, são consideradas também as favelas contíguas e inseridas nos referidos 

loteamentos, de forma que, pela uniformidade da ocupação, é indicada na figura 5.21, 

acima, a área como um todo. 

Conforme ressaltam Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 245), “sua localização geográfica, 

em uma península singular às margens da represa Billings, confere-lhe vantagens sob o 

ponto de vista ambiental e de qualidade de vida, pelo que seus moradores lutam pelo direito 

de ali permanecer”. 

As características comuns a estes assentamentos – melhor descritas a seguir – 

tornaram estratégica, e primordial, a intervenção na área por meio do Programa Mananciais, 

em prol do saneamento ambiental da sub-bacia e da recuperação socioambiental dessas 

ocupações. Entretanto, a atuação e implantação das intervenções é complexa, pois envolve 

                                                 
44 Conforme dados do Programa Mananciais/Prefeitura Municipal de São Paulo, 2010. 
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questões legais, administrativas, urbanísticas e técnicas relacionadas à infraestrutura, ao 

sistema viário, à implantação de parques, às remoções/reassentamentos de famílias e à 

regularização dos lotes. 

Tendo em vista tratar-se de uma área cujas fases de projeto e execução de obras 

encontram-se atualmente em desenvolvimento e em implantação, o estudo deste caso vem 

ao encontro das intenções desta pesquisa, principalmente considerando as possibilidades 

advindas da aplicação das legislações vigentes: ambiental (LPRM/sub-bacia Billings) e de uso 

e ocupação do solo (ZEIS). 

5.3.1 Caracterização da área de estudo 

 O núcleo Cantinho do Céu/Gaivotas tem como principais vias de acesso a Avenida 

Belmira Marin, a Rua Pedro Escobar e a estrada Velha de Santo Amaro. Trata-se de uma 

área de ocupação considerada consolidada, tendo em vista que os lotes encontram-se 

ocupados e edificados há mais de 10 anos. As favelas que ocupam o núcleo são, em geral, 

densamente ocupadas por moradias autoconstruídas em alvenaria, apresentando 

verticalização de até três pavimentos.  

 No entorno do núcleo há apenas uma Unidade Básica de Saúde, quatro 

estabelecimentos de ensino municipais – direcionados à educação infantil e ao ensino 

fundamental –, e a estrutura do C.E.U.45 Navegantes, com atividades nas áreas de educação, 

cultura, esporte e lazer. Dessa forma, esses moradores precisam se deslocar até centros de 

bairros melhor servidos, tendo em vista que há poucas áreas destinadas ao uso institucional 

e ao lazer nas proximidades.  

Em acréscimo, apontam Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 246) que “o acesso aos 

serviços de saúde é fornecido pelos médicos da prefeitura mas é considerado insuficiente 

pela população”. A figura 5.22, a seguir, apresenta a localização dos equipamentos urbanos 

públicos no entorno próximo, considerado um raio de aproximadamente 1500m. 

 

                                                 
45 Centro Educacional Unificado. 



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

220

 
Figura 5.22. Equipamentos urbanos localizados no entorno do núcleo Cantinho do Céu 
/Gaivotas 

Cumpre dizer também que não só os equipamentos urbanos estão localizados à 

distância do núcleo, como também a maior parte dos locais de trabalho dessa população, 

que diariamente gasta cerca de uma hora e meia a duas horas e meia no trajeto 

casa/trabalho e vice-versa. 

Cabe ainda salientar, como característica marcante do núcleo Cantinho do 

Céu/Gaivotas, a existência da linha de transmissão de energia, que, ao seccionar a 

península, definiu parcialmente o perímetro desses loteamentos e constituiu-se em parte 

uma barreira à acessibilidade e à conectividade com o tecido urbano do entorno imediato. 

Em acréscimo, a linha de transmissão de energia teve, quando de sua implantação, um 

grande impacto ambiental na área, representando a remoção de inúmeras árvores e a 

imposição de uma barreira entre ‘dois lados’ da mata então existente, interferindo, inclusive, 

na vida silvestre. 

 Com relação à população residente, conforme Werthmann, França e Diniz (op. cit., p. 

66), estima-se que haverá crescimento a uma taxa entre 0,5% e 1,26% até 2030, “o que 

aumentaria os 30.000 habitantes para entre 33.000 a 39.000 pessoas”. Conforme dados 

coletados recentemente pela Municipalidade, e mencionados na mesma pesquisa, os 

domicílios possuem, em média, 3,18 pessoas, estando pouco menos da metade dos 

moradores com idade inferior a 25 anos.  

 Os mesmos autores (Ibidem) aponta que a taxa de desemprego no local, no ano da 

pesquisa (2009), chegou a 19,9% – sendo o índice de 14,6% na cidade de São Paulo e de 
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9,3% no Brasil. Já a renda média familiar era aproximadamente R$ 352,09 por mês – sendo 

R$ 666,00 em São Paulo e R$ 494,41 no Brasil. 

5.3.1.1 Características das microbacias 

 A península na qual está localizado o núcleo Cantinho do Céu/Gaivotas possui 28 

microbacias hidrográficas. Embora muitas ruas acompanhem as linhas de drenagem natural, 

a maioria não estava pavimentada e não possuía sistema de drenagem pluvial antes da 

intervenção pelo Poder Público, situação que contribui para a ocorrência de erosões nas 

ruas, lixiviação e assoreamento dos cursos-d’água e represa. Destacam Werthmann, França 

e Diniz (op. cit., p. 66) que “a maioria do escoamento se reúne em uma série de vales que 

drenam para enseadas estreitas, rasas e com pouca vazão”. A figura 5.23, abaixo apresenta 

a localização das microbacias hidrográficas, que drenam para a região hidrográfica 

denominada Corpo Central I (ou seja, diretamente para a represa). 

 
Figura 5.23. Península do núcleo Cantinho do Céu/Gaivotas. Microbacias hidrográficas. 
Fonte: Werthmann, França e Diniz (2010, p. 124). 
 
 Verificou-se, em 2008, que outros fatores também contribuíam para o assoreamento 

do sistema de drenagem, como a não ligação dos domicílios ao sistema de esgotamento 

sanitário e a falta de coleta de lixo de toda a comunidade, o que colaborava, inclusive, para 

a poluição da água e do solo. 
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 O relevo do local é acidentado e predominante de morros baixos, porém, com 

declividades altas – superiores a 30% em algumas áreas –, cuja ocupação aumenta os riscos 

de deslizamentos. Tal conformação, associada à ocupação urbana densa46 e à 

impermeabilização do solo, contribui para uma redução no tempo do escoamento superficial, 

gerando picos de vazões em curtos intervalos de tempo.  

 A existência de área permeável foi verificada principalmente junto às margens da 

represa, porém, em quantidade pequena. A vegetação de porte arbóreo foi identificada 

como escassa, colaborando para o desconforto térmico, com a ausência de áreas de sombra. 

Observou-se que algumas moradias estavam localizadas em faixas correspondentes às APPs 

de córregos e da represa, ou seja, áreas sujeitas à enchente. Essa área de APP foi 

considerada pelo Poder Público como potencial para implantação de parque linear, voltado 

para a recuperação ambiental, mas também agregando áreas de lazer. 

 As áreas mais propícias à ocupação, relacionadas ao sedimento terciário, estão 

destacadas na figura 5.24 abaixo, que apresenta a leitura geomorfológica da área do núcleo 

Cantinho do Céu/Gaivotas.  

 
Figura 5.24. Núcleo Cantinho do Céu/Gaivotas. Leitura geomorfológica. 
 
                                                 
46 Conforme destacam Werthmann, França e Diniz (op.cit., p. 66), a densidade populacional na área 
chega a 190 pessoas por hectare. Isso equivale a duas vezes e meia a densidade da cidade de São 
Paulo, que possui cerca de 70 pessoas por hectare.  
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 De maneira geral, a área sobre a qual está localizado o núcleo Cantinho do Céu está 

inserida nos sedimentos terciários da Bacia Sedimentar de São Paulo, que está sobre um 

arcabouço geológico constituído por granitóides indiferenciados – ou rochas do 

embasamento cristalino. 

5.3.2 Processo de ocupação da área 

 O local teve sua ocupação iniciada por volta do ano de 1987, às margens da LPM, 

quando os proprietários das glebas, por meio de sociedades empresariais por eles firmadas, 

decidiram promover loteamentos no local e subdividiram ilegalmente os terrenos, 

prometendo em venda lotes de 125m² em média, que foram pagos pela população de baixa 

renda, conforme apontam Werthmann, França e Diniz (op. cit.). 

 As casas foram sendo autoconstruídas, algumas com base em projeto cedido pelos 

loteadores, e algumas em áreas demarcadas de forma inadequada à topografia local, 

inclusive naquelas sujeitas à erosão e a alagamentos. Os moradores, por questões legais, 

não puderam tornar-se efetivamente proprietários de seus terrenos, sendo privados, 

inclusive, das benfeitorias essenciais, como saneamento básico, luz, telefone, pavimentação 

e drenagem urbana.   

 Conforme relatado por Werthmann, França e Diniz (Ibidem, p. 66), “os moradores 

lutaram durante anos, para adquirir estes serviços da cidade de São Paulo”, por meio de 

muitos protestos, como foi o caso do fornecimento de água, estabelecido por rede apenas 

em 1995, após terem ocorrido diversos conflitos entre os moradores, em busca da água 

fornecida por caminhões ou pelas três caixas-d’água instaladas um ano antes. Esses autores 

(Ibidem, p. 66) explicam que essas conquistas foram se efetivando no decorrer da década 

de 1990: 

[...] em 1992, moradias individuais foram ligadas à rede de energia elétrica e 
alguma iluminação pública foi implementada nas ruas. O sistema de coleta de 
esgoto foi parcialmente instalado. Em 1995, domicílios foram ligados às linhas 
telefônicas – até então, existia apenas um telefone público. Em 1998, os 
moradores lutaram pelo direito do estabelecimento formal dos nomes das 
ruas e começaram a receber correspondências. 

As figuras 5.25 e 5.26, a seguir, apresentam a evolução dessa ocupação no tempo. 



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

224

        
Figuras 5.25 e 5.26 . Evolução da ocupação do núcleo Cantinho do Céu (1972 e 1994). 
Fonte: Fotos aéreas do arquivo da FFLCH-USP. Imagens cedidas pelo arquiteto Marcos Boldarini. 

5.3.2.1 Processo de regularização dos loteamentos 

 A possibilidade de legalização dos loteamentos clandestinos que compõem o núcleo 

do Cantinho do Céu teve início com a abertura de processos administrativos para apurar 

denúncias de execução de vias e vendas de lotes referentes aos Loteamentos Lago 

Azul/Lago Dourado e Cantinho do Céu, em 1987.  

 A história do conjunto de loteamentos do Cantinho – e interpretação jurídica – foi 

resgatada a partir de investigações realizadas pela Prefeitura de São Paulo, que instruíram os 

procedimentos do Ministério Público a partir da década de 1990. Grande parte das 

informações aqui colocadas foram obtidas por meio de consulta ao processo administrativo 

nº 1988-0.000.987-5, em análise na PMSP/SEHAB. Atualmente, os loteamentos que fazem 

parte do núcleo Cantinho do Céu são individualmente47 objeto de Ação Civil Pública48.  

 As obras dos loteamentos mencionados foram iniciadas e implementadas na década 

de 1980 sem a aprovação dos órgãos competentes e sem que esta fosse solicitada, 

                                                 
47 Cada loteamento que constitui o núcleo Cantinho do Céu é tratado de forma independente em Ação 
Civil Pública.  
48 Ação Civil Pública é o instrumento processual “que visa proteger a coletividade, responsabilizando o 
infrator por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse, bem como a 
direito difuso ou coletivo. Poderá ser proposta pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e pelos 
Municípios, por autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações 
interessadas, pré-constituídas há pelo menos um ano. Se houver desistência infundada ou abandono 
da ação, será facultado ao representante do Ministério Público dar prosseguimento à demanda, em 
substituição ao titular originário”. A Lei Federal nº 7.347/1985, alterada pela Lei Federal nº 
11.448/2007, disciplina a ação civil pública. Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, disponível em: <http://www.tjdft.jus.br>. Acesso em: 15.mar. 2010.  
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caracterizando-os como loteamentos clandestinos. Em 11 de dezembro de 1987, a Prefeitura 

de São Paulo, em atenção à denúncia efetuada, realizou vistoria e constatou a abertura de 

vias e a venda de lotes na região, conforme figura 5.27, abaixo. 

 
Figura 5.27. Abertura de vias e construções no loteamento Cantinho do Céu, dez. 1987. 
Fonte: Foto de vistoria contida no processo administrativo nº 1988-0.000.987-5 

 Naquela ocasião, algumas casas já estavam sendo construídas com base em plantas 

fornecidas no ato da venda, referentes ao “condomínio fechado de chácaras”. Esse termo –  

“condomínio fechado” –, conforme exposto em instrução ao MP sobre a questão, foi usado 

para ‘burlar’ a lei de parcelamento do solo, pois os condomínios são licenciados de forma 

diversa, permanecendo, por exemplo, as áreas destinadas ao sistema viário e às áreas 

verdes, como propriedade do condomínio – e não da Municipalidade, como passam a ser 

depois de aprovado um loteamento. 

 Os lotes, concebidos em planta nas dimensões de 10 x 25 m, eram divididos ao meio, 

resultando em 125m² de área, e muitas casas eram construídas sem obedecer aos recuos 

mínimos exigidos por lei. A planta do suposto condomínio, exposta na Portal Imóveis, que se 

instalara próximo ao local, foi posteriormente solicitada e apresentada à Prefeitura Municipal, 

conforme verificado no processo administrativo nº 1988-0.000.987-5. Abaixo, as figuras 5.28 

e 5.29 apresentam, respectivamente, a planta do loteamento encontrada na imobiliária 

Portal e modelo de planta de unidade habitacional fornecida pelos loteadores. 

 
Figura 5.28. Planta de vendas do loteamento Lago Azul (“condomínio”), dez. 1987. 
Fonte: Foto de vistoria contida no processo administrativo nº 1988-0.000.987-5. 
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Figura 5.29. Planta de unidade residencial fornecida pelos loteadores, dez. 1987. 
Fonte: Foto de vistoria contida no processo administrativo nº 1988-0.000.987-5 

 Na ocasião, entretanto, não havia a possibilidade de sua aprovação: o loteamento foi 

implantado após 1972 estando, então, em desconformidade com a Lei Federal nº 6.766/79 

(parcelamento), Leis Municipais nº 9.413/81 (parcelamento) e nº 8.769/78 (uso do solo 

vigente na época), Decreto Municipal nº 15.764/79 (regularização de loteamentos anteriores 

a 1972), Leis Estaduais nºs. 898/75 e 1.172/76 e Decreto-Lei Estadual regulamentador nº 

9.714/77 (ocupação em área de proteção aos mananciais).  

 No Município, a lei de uso e ocupação do solo vigente na época – Lei nº 8.769/78 –, 

por meio do zoneamento local (Z15 -005), admitia nesta área somente lotes com área 

mínima de 5000m² e frente mínima de 50,00m, destinados ao uso residencial e visando 

obter uma densidade demográfica baixa para proteção dos recursos hídricos.   

 Segundo a legislação estadual então vigente e relativa à proteção dos mananciais – 

Leis nºs. 898/75 e 1172/76 –, o loteamento incluía áreas consideradas de primeira categoria, 

ou seja, non aedificandi, que totalizavam aproximadamente 52.520,00m². O restante 

(aproximadamente 72.263,00m²) correspondia às áreas de segunda categoria enquadradas 

na classe C, e estava desconforme ao apresentar as seguintes características, conforme 

tabela 5.2, abaixo: 

Tabela 5.2. Parâmetros legais incidentes sobre os loteamentos Lago Azul/Dourado em 
1987. 
DADOS TÉCNICOS PERMITIDO APRESENTADO (1) 

Quota ideal de terreno 5000 m² 127.783,00 m2 

Lote mínimo 500 m² 125 a 235 m² 

Número máximo de lotes 23 327 

(1) Referente aos Loteamentos Lago Azul e Lago Dourado, hoje tratados em conjunto no núcleo 
Cantinho do Céu/Gaivotas. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na legislação vigente nos anos 1980. 
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 Os responsáveis pela abertura dos loteamentos em área inicial de 127.783,00m² – 

José Braz da Silva, Rafael Ferreira de Camargo, Clovis Borges da Silva e Toshio Ioshida49 – 

eram também os proprietários dos terrenos e sócios das empresas responsáveis por parte 

das vendas – Empreendimentos e Construções TRC Ltda., Portal Imóveis e 

Empreendimentos, JBS Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., Sipramar50 

Empreendimentos e Participações S/C Ltda. e Imobiliária Parelheiros. 

 Em nova vistoria realizada pela PMSP, em 1989, constatou-se que a área estava 

praticamente toda ocupada (80 a 90% de ocupação) de forma considerada irreversível. No 

início do ano de 1990, todos os lotes haviam sido vendidos, conforme pode-se verificar na 

figura 5.30, a seguir. Salienta-se que, embora a legislação não permitisse a regularização na 

ocasião, já havia a consciência por parte da Municipalidade de que a retirada da população 

agravaria o problema habitacional, prejudicando os maiores desfavorecidos do caso, e que 

os custos econômicos, sociais e políticos envolvidos em uma possível remoção total eram 

incalculáveis, corroborando para a manutenção da população. 

 
Figura 5.30. Foto aérea destacando os loteamentos Lago Dourado, Lago Azul e do Cisne, 
1992. 
Fonte: Foto de vistoria contida no processo administrativo nº 1988-0.000.987-5 (PMSP, SEHAB). 

 Dessa forma, a Prefeitura de São Paulo passou a buscar a regularização, ou mesmo a 

adaptação, dos loteamentos. Da mesma forma como ocorrem os procedimentos para 

                                                 
49 Conforme confirmado pela Municipalidade no processo administrativo nº 1988-0.000.987-5, José 
Braz da Silva e Rafael Ferreira de Camargo pela área de 48.800,50m²; Empreendimentos TRC Ltda –   
de Rafael Ferreira da Camargo, Clovis Borges da Silva e Toshio Ioshida – pelas áreas de 32.250,00m² 
e 26.732,50m² – e Toshio Ioshida pela área de 20.000,00m².  
50 Em outras fontes, foi encontrado menção a Cipramar. Nesta pesquisa, foi adotado Sipramar, 
conforme dados do processo administrativo nº 1988-0.000.987-5 (PMSP, SEHAB). 
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denúncias efetuadas atualmente, aqueles relativos a esses loteamentos envolveram (e 

envolvem) exigências de ordem administrativa e judicial.  

 Os responsáveis foram intimados a comparecer e prestar esclarecimentos, visando 

sua responsabilização e penalização nos termos da Lei Federal nº 6.766/79. Eles foram 

notificados de que o recebimento das prestações deveria ser suspenso, bem como as vendas 

dos lotes, nos termos da referida lei. Os responsáveis que não compareceram foram sendo 

renotificados e, não comparecendo, passaram a receber multas. Alguns declararam que 

venderam a área, pois ela estava sendo invadida, e não queriam perder tudo. 

 Os moradores que procuravam a prefeitura foram sendo cadastrados para que 

pudesse ser efetuado o depósito judicial51 das prestações junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente – nos termos do art. 38 da Lei Federal nº 6.766/79. Entretanto, tal 

procedimento só poderia ser feito após a entrega, pelos loteadores, dos compromissos de 

compra e venda. Até então, muitos possuíam apenas propostas de compra ou reserva de 

lote e Termo de Transferência, que não valiam como documentos efetivos para caracterizar 

a intenção de venda.  

 Cumpre salientar, com relação à situação fundiária, que, como não há matrículas 

autônomas, nem registro na matrícula da gleba referente aos lotes em área particular e 

talvez passíveis de regularização perante a legislação hoje vigente, os moradores não podem 

ainda tornar-se efetivamente proprietários dos lotes pelos quais pagaram, além de terem 

sido privados de benfeitorias. 

 Por se tratar de área de proteção aos mananciais, o órgão estadual competente foi 

comunicado a participar de ação conjunta em prol da fiscalização e de estudos para a 

possível regularização. Foi recomendada a ação diferenciada da Municipalidade em três 

setores, definidos conforme o grau de consolidação e urbanização. 

 Na década de 1990, algumas benfeitorias foram conquistadas pelos moradores, 

conforme mencionado anteriormente, destacando-se que a Ilume, responsável pela 

instalação de energia pública na época, encaminhou Ofício ao Parsolo para ter notícias dos 

procedimentos a serem adotados, relatando a pressão dos moradores para a instalação da 

infraestrutura. Como os loteadores responsáveis não haviam se manifestado até então, e 

considerando o grau de ocupação dos loteamentos, o Poder Público implantou parcialmente 

a iluminação pública, telefonia e o serviço de fornecimento de água potável.  

                                                 
51 Designação aplicada ao ato de depósito (entrega) praticado em juízo, ou seja, no sentido de 
provocar medida ou solução acerca do direito contestado.  Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios. Disponível em: <http://www.tjdft.jus.br>. Acesso em: 15.mar.2011.  
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 Ao mesmo tempo que os loteadores foram sendo intimados e criminalizados, estes 

começaram a pressionar os moradores para pagar suas dívidas. As imobiliárias citadas se 

revezavam na pressão, e dessa forma, mesmo proibidos, os moradores acabaram pagando 

as dívidas, de forma ilegal e sem garantias. Cabe destacar um trecho, contido na folha 183 

do processo administrativo 1988-0.000.987-5, relatado por um morador à Prefeitura e 

contido em processo administrativo: “o advogado da imobiliária [...] intimidou os moradores 

[...] dizendo que o problema é a prefeita [na época Luiza Erundina], que tem que pagar para 

a imobiliária, para fazerem as melhorias [...]”. 

 O local foi mapeado pelo Departamento de Regularização – Resolo, no início dos anos 

1990. Também nesse período foram considerados esgotados os procedimentos de ordem 

administrativa, tendo sido comunicadas as devidas instâncias quanto às notícias-crime52 – 

Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

(SMA), Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado (SHADU – hoje apenas 

Secretaria Estadual da Habitação) e Ministério Público Estadual (MP).  

 Ao mesmo tempo que foram iniciados os estudos para remoção das famílias em áreas 

de risco, foi dada sequência aos procedimentos de ordem judicial/penal (processo criminal 

nº 64 de 1990), nos termos do art. 66 da Lei Federal nº 4.591/64 (incorporações 

imobiliárias), artigos 50 e 51 da Lei Federal nº 6.766/79 (não comunicar parcelamento do 

solo), art. 129, inciso VI da CF (competência do MP), e art. 26, I, ‘b’ e seu §3º da Lei Federal 

nº 8.625/93 (competências do MP).  

 Em 1992, foram estabelecidas diretrizes de intervenção e recuperação técnica do 

loteamento, aplicáveis aos casos análogos. Definiu-se que a Procuradoria Geral do Município 

– JUD seria noticiada, como o foi, quanto à abertura do loteamento e que, nesse momento, 

considerada irreversível a situação, uma medida cautelar53 já deveria indicar as áreas a 

serem preservadas para destinação como áreas verdes e institucionais. Essas áreas devem, 

então, ser localizadas em plantas, e deve haver cobrança judicial de seu cumprimento, com 

participação do órgão Estadual competente, quando o interesse for metropolitano.  

 De acordo com o processo administrativo mencionado, o projeto de recuperação 

deveria ter como base a Lei Municipal de parcelamento do solo vigente (Lei Municipal nº 

9.413/81) e a lei estadual referente aos mananciais. Quando fosse constatado não haver 

possibilidade de destinação das áreas verdes e institucionais exigidas dentro dos limites do 

                                                 
52 Entende-se como a exposição formal, escrita e circunstanciada da infração. 
53 Instrumento judicial que objetiva prevenir, conservar, defender ou assegurar um direito, podendo 
ser “preparatória”, quando requerida antes da propositura do processo principal, ou “incidente”, 
quando requerida depois de aberto o processo principal. Fonte: <http://buenoecostanze.adv.br>. 
Acesso em:15. mar.2011.  



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

230

loteamento, os responsáveis deveriam procurar e destinar espaços próximos ao loteamento 

ou, em último caso, pagar o valor correspondente à Municipalidade.  

 Pelas mesmas diretrizes, nas áreas íngremes (inclinação superior a 30%) deveriam 

ser verificadas as condições de estabilidade, precisando haver intervenções que garantam a 

estabilidade ou haver a remoção. O dimensionamento mínimo do lote deveria atender à Lei 

Municipal de parcelamento, admitindo-se variação no seu dimensionamento se for 

recomendado ao caso (hoje essa decisão fica a critério da CAEHIS).  

 Conforme recomendações contidas no processo administrativo nº 1988-0.000.987-5, 

caberia aos responsáveis a elaboração do projeto de adaptação à legislação. Essa proposta 

deveria ser submetida à aprovação da PMSP e dos órgãos competentes, e incluir também 

previsão de infraestrutura de saneamento, de drenagem, conexão e melhorias do sistema 

viário, incluindo calçadas e pavimentação, quando a inclinação for superior a 8%. 

 Tendo em vista que, frente à situação e à necessidade dos moradores, todas as 

ações judiciais, administrativas e práticas (de execução de melhorias) têm um tempo longo 

de implementação, assim que identificada alguma situação de risco, a Prefeitura poderá (e 

deverá) executar obras emergenciais, cujos custos também devem ser remetidos aos 

responsáveis. 

 Depois de executadas as obras de intervenção nos loteamentos irregulares ou 

clandestinos, as diretrizes estabelecidas por Resolo, bem como a legislação estadual hoje 

vigente, recomendam a alteração dos parâmetros de uso e ocupação do solo definidos por 

lei, de forma a evitar novos parcelamentos e o adensamento. 

 No caso em questão, a partir da definição das diretrizes, os loteadores foram 

notificados a comparecer em cinco dias para ciência e cumprimento das diretrizes de 

intervenção e recuperação técnica dos loteamentos. 

 Em 1995, foi aprovada a Lei Municipal nº 11.775, autorizando a regularização de 

parcelamento do solo executado entre novembro de 1972 e dezembro de 1994 – portanto, 

aplicável à parte do Cantinho do Céu (algumas ocupações são posteriores ao ano de 1994). 

Dessa forma, a PMSP notificou novamente os responsáveis para, com base na nova lei, 

apresentarem laudos técnicos e projetos específicos para a intervenção no local.  

 Cabe dizer que, caso estudos e projetos não fossem apresentados pelos loteadores, a 

PMSP e o órgão estadual competente poderiam fazê-los e executá-los com base no art. 25 

da Lei nº 11.775/95, remetendo os custos aos responsáveis, sem prejuízo das multas 

cabíveis. 

 No ano de 1996, os loteadores compareceram e comprometeram-se a apresentar 

projeto para a regularização dos loteamentos. Nesse momento, foi decidido que cada 
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loteamento seria tratado separadamente para a regularização. Em relação ao loteamento 

Lago Dourado, o responsável, já na segunda geração (Milton Ioshida, filho de Toshio 

Ioshida), apresentou Laudo Técnico da área, elaborado pela Empresa JBS, do qual 

destacamos o trecho a seguir, conforme folhas 773-777do processo administrativo 1988-

0.000.987-5, com a seguinte sugestão à Municipalidade: 

[...] Na eliminação dos dejetos pode-se usar a capacidade dos solos e dos 
leitos-d’água, lançando os efluentes provenientes das habitações diretamente 
aos meios receptores sempre que a capacidade depuradora destes for 
adequada ou empregar certos processos de tratamento para obter o 
saneamento [...] 
Na verdade, há diferenciação entre as represas Billings e Guarapiranga, 
quanto à finalidade das mesmas e níveis de carga poluidora; outros aspectos 
a serem considerados, da velocidade das águas, distância do percurso e 
profundidade, são dados preponderantes para a depuração biológica deste 
tipo de poluição (esgoto doméstico). Assim sendo, pode-se afirmar que a 
represa Billings tem maior capacidade de depuração da poluição por metros 
cúbicos, coisa que a lei de mananciais não distinguiu e tem diretrizes 
urbanísticas homogêneas para ambas.  

 Ressalta-se que, ao invés de propor uma solução de saneamento da área, o 

responsável sugeriu seu encaminhamento in natura – como, aliás, já vinha ocorrendo –, ou 

após “certos processos de tratamento”, que não define ou explica. No final, chegou à 

conclusão, sem fundamentar seu pensamento, de que a represa Billings poderia receber 

esgoto proveniente das ocupações. A Prefeitura solicitou complementação dos documentos, 

mas, não tendo eles sido apresentados, as intervenções (estudo, projeto e execução de 

obras) no loteamento passaram a ser de responsabilidade da Municipalidade a partir do ano 

de 1999. 

 Em 2003, visando à indenização dos moradores e a regularização do loteamento, foi 

instituída Ação Civil Pública, que incluiu como réus o Município de São Paulo e o Estado de 

São Paulo, nas pessoas de seus representantes legais, além das já mencionadas empresas 

TRC, Portal, JBS e Sipramar, e de seus sócios Rafael Ferreira de Camargo, Clovis Borges da 

Silva, Toshio Ioshida e José Braz da Silva, e de outros de alguma forma envolvidos, 

nomeadamente Antonio Carlos de Souza, Máximo Cardoso da Silva e Maria Neusa de Souza. 

Essa Ação Civil encontra-se ainda em andamento após recurso de apelação54 interposto pela 

                                                 
54 A apelação é um recurso “que a parte prejudicada pela sentença de Primeira Instância pode utilizar, 
a fim de que a ação seja analisada pela Instância Superior”, de forma a alterar ou invalidar a decisão 
proferida inicialmente. “Se a Instância Superior conhecer o mérito da apelação, pronunciará nova 
decisão, confirmando ou modificando a sentença proferida na jurisdição de grau inferior”. Fonte: 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disponível em: <http://www.tjdft.jus.br>. 
Acesso em: 15.mar.2010.  
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Municipalidade e pelo Estado contra a sentença proferida pelo Juiz de Primeira Instância55, 

conforme verificado no processo administrativo nº 1988-0.000.987-5. 

 Ressalta-se que as empresas provavelmente foram criadas com o objetivo de realizar 

os parcelamentos clandestinos, despistando a atenção e responsabilização de seus sócios, 

que muitas vezes participam de mais de uma empresa. O Ministério Público entendeu, assim, 

tratar-se de uma quadrilha especializada, mesmo porque todas as empresas podiam ser 

encontradas no mesmo endereço. 

 A inclusão dos órgãos públicos como réus, porém, decorreu do entendimento, por 

parte do MP, de que houve omissão durante todo o processo, pois os atos administrativos 

não foram suficientes para impedir a continuidade das construções. 

 Tendo em vista a Lei da APRM-Billings, elaborada nesse meio tempo e regulamentada 

recentemente, o processo de regularização e a Ação Civil podem ter nova continuidade 

agora, com a instituição de novos prazos para regularização, tendo em vista as novas 

possibilidades advindas dessa legislação. 

 Dentro disso, as intervenções desenvolvidas por meio do Programa Mananciais 

podem ser fundamentais para a efetivação da regularização dos loteamentos e das favelas, 

bem como para a defesa da Municipalidade perante o MP. 

5.3.3. Intervenção pelo Poder Público 

O Cantinho está incluído no Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da 

RMSP, conforme disposto na nova Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais (LPRM). 

Além disso, conforme relatam Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 246), foi afirmado pelo 

Coordenador do Programa Mananciais, Ricardo Sampaio, que: 

[...] o Cantinho do Céu recebeu prioridade na implantação das obras do 
Programa Mananciais em função da ação civil pública impetrada pelo 
Ministério Público, em meados de 2006; cuja intenção inicial era remanejar 
todas as famílias da área, visto que esta se encontrava em Área de 

                                                 
55 “Juiz de Primeira Instância ou de Primeiro Grau são expressões sinônimas para designar o 
magistrado que, em primeiro lugar, conhece e julga causas comuns, uma vez que tem competência 
originária, e de cujas decisões há recurso para a instância imediatamente superior”. “Por princípio, as 
demandas judiciais são sujeitas a dois graus de jurisdição: a Primeira Instância refere-se, em regra, 
ao juízo em que se iniciou a demanda, ou onde foi proposta a ação; a Segunda é aquela à qual se 
recorre quando se pretende modificar decisão ou sentença final”, que compete aos desembargadores. 
Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Disponível em: 
<http://www.tjdft.jus.br>. Acesso em: 15.mar.2011.  
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Preservação Permanente – APP. A Sehab firmou um acordo com o Ministério 
Público e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, definindo um conjunto de 
ações que buscavam recuperar a área, urbanística e ambientalmente, sem 
contudo remover parcela significativa da população. Seriam removidas 
apenas as moradias que se encontravam em áreas de risco geotécnico e que 
de alguma forma pudessem comprometer a qualidade da água do 
reservatório. 

 Este fato, pode-se dizer, tornou-se também estimulador da elaboração de projetos 

estratégicos de intervenção no local. 

 Entre meados do ano de 2008 e o início do ano de 2009, foi iniciado projeto básico 

de urbanização e regularização do núcleo Cantinho do Céu, que integra o conjunto de 

projetos referentes aos Subprogramas e Componentes do Programa Mananciais em sua 

segunda fase .  

5.3.3.1 Situação encontrada na ocasião do Programa Mananciais 

 Antes do início das intervenções pelo Programa Mananciais, em 2007, foi realizado, 

pela gerenciadora JNS-HagaPlan, um estudo da área e o cadastramento das famílias. 

Segundo dados da SEHAB/PMSP56, mais de 30.000 pessoas já moravam – cerca de 9789 

famílias –, ocupando a área de forma significativamente adensada e composta 

predominantemente por moradias de alvenaria. Tendo em vista a invasão ou parcelamento 

de áreas, previamente estabelecidas como públicas (áreas verdes ou institucionais, em sua 

maioria) nas plantas dos loteamentos, no local também é encontrada a ocupação 

desordenada típica de favelas. 

 Problemas relativos à falta de disposição adequada e coleta do lixo e do esgoto 

agravavam a condição do assentamento, cujo esgoto polui o reservatório Billings, há anos57 

considerado impróprio para atividades de lazer e abastecimento de água potável, sendo este 

possível apenas depois de tratamento adequado, e oneroso aos cofres públicos58. A figura 

5.31, abaixo, ilustra a situação da ocupação dessa área anteriormente à intervenção pelo 

Programa Mananciais. 

                                                 
56 Disponíveis em: <http://www.habisp.inf.br>. Acesso em: 05.mar. 2011.  
57 O reservatório Billings recebe esgoto desde o início da década de 50, quando houve a reversão do 
curso do rio Tietê (desde 1989, realizada apenas ocasionalmente, para conter enchentes), e chegou à 
situação de poluição crítica em 1982, conforme informado por Martins (2006), Santoro, Ferrara e 
Whately(2009) e Werthmann, França e Diniz (2009). 
58 A represa contribui hoje com apenas 9% das suas águas para o abastecimento da cidade. 
Entretanto, se a qualidade da água melhorar, o potencial de oferta será muito maior, conforme 
apontam Werthmann, França e Diniz (op. cit.).  
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Figura 5.31. Ocupação às margens da represa Billings, em área de risco de inundação e 
acúmulo de lixo nas margens, 2006. 
Fonte: Vistoria realizada pela PMSP em 2006. Imagem cedida pela SEHAB. 

 No início das intervenções pelo Programa Mananciais, em julho de 2008, verificou-se 

que boa parte das vias internas ao Cantinho já estavam pavimentadas, embora muitas ainda 

permaneçam na terra batida. Ainda em relação ao sistema viário, verificou-se a inexistência 

de calçadas e a ocorrência de ruas estreitas e íngremes, com desníveis não dotados de 

rampas ou escadarias, dificultando a microacessibilidade. O tráfego de veículos também era 

difícil em algumas ruas, à vista da declividade incompatível com a circulação e ou da falta de 

praças de retorno em ruas sem saída. As figuras 5.32 e 5.33, a seguir, apresentam a 

situação encontrada nas ruas locais. 

 
Figuras 5.32 e 5.33. Cantinho do Céu. Situação encontrada em 2006. 
Fonte: fotos do arquivo da SEHAB. Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 246). 
  
 Cabe destacar que, até o início das intervenções do Programa Mananciais, grande 

parte dos domicílios que se localizam mais próximos à margem da represa – no que 

corresponderia à faixa de APP – dava os fundos para o lago artificial, demonstrando a falta 

de interesse dos moradores para com a represa. Além disso, conforme destacam 

Werthmann, França e Diniz (op. cit., p. 52), grande parte dessa área, que percorre vários 
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quilômetros à beira-d’água, encontra-se não ocupada, indicando “grande potencial de 

desenvolvimento futuro”, embora não observando, na maior parte dos trechos, o 

distanciamento mínimo59 de 50,00m em relação à margem da represa. 

 Constatou-se também, quando iniciadas as intervenções, que algumas ruas principais 

possuíam iluminação pública e rede de abastecimento de água, além de coleta regular de 

lixo, porém, havia acúmulo do lixo doméstico nas calçadas e o esgotamento sanitário era 

feito por meio de fossas sépticas ou diretamente lançado aos cursos-d’água e represa. 

 O abastecimento de água na região foi considerado insuficiente e intermitente, tendo 

em vista as captações clandestinas pelas favelas adjacentes. O sistema de captação de água 

pluvial existente também é insuficiente ou incompleto, conforme dados de vistoria realizada 

pouco antes das intervenções pelo consórcio JNS-HagaPlan, responsável pela implantação 

das obras previstas. 

5.3.3.2 Propostas e projetos do Programa Mananciais 

 Conforme exposto por Alvim, Bruna e Kato (op. cit.), o projeto de urbanização que 

está sendo executado possui como objetivos: 1) evitar a demolição de casas e a remoção 

dos moradores; b) priorizar relocações das famílias que vivem em áreas de risco; c) construir 

novas unidades habitacionais; d) instalar e ampliar a rede de água e esgoto e a drenagem 

de água pluvial; e) ampliar a oferta de serviços de saúde, educação e emprego, bem como 

aumentar o número de áreas de lazer e melhorar a qualidade das mesmas. 

 Com relação às remoções inevitáveis, cumpre dizer que caberá aos moradores 

escolher se preferem ser encaminhados para conjuntos habitacionais ou receber verba para 

aquisição de moradia no Cantinho ou em outra parte da cidade. Aliás, esse procedimento é 

adotado em todas as situações semelhantes, quando não há possibilidade de manutenção da 

população. 

 O projeto de urbanização vem enfrentando muitos desafios em busca do equilíbrio 

entre a ação desejada de recuperação e o respeito às leis de uso e ocupação do solo e 

ambientais. O início dos levantamentos in locco e das tentativas de desenvolvimento de 

projetos urbanos para a regularização e recuperação da área é anterior à implementação do 

Programa Mananciais, e levou em consideração as leis vigentes em cada período.  

Como as obras do atual projeto ainda estão sendo realizadas, uma nova possibilidade 

de regularização e recuperação da área surge com a regulamentação da legislação específica 

da APRM-Billings – conforme explicado adiante. Nesse sentido, o projeto deverá ainda ser 
                                                 
59 Previsto no Código Florestal Brasileiro para os lagos ou represas. 
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revisto, de forma a incorporar os novos parâmetros dessa legislação. Destaca o arquiteto 

Marcos Boldarini60 que o desenho pode ser alterado conforme o andamento das obras e que 

“hoje, com a nova lei, provavelmente o desenho seria outro”. 

 O projeto atualmente desenvolvido e em implantação considera algumas propostas, 

expostas a seguir. 

 

 Projeto de Adequação da Infraestrutura Urbana e Urbanização de Favelas 

 

 Um conjunto de projetos básicos para o Cantinho foi elaborado pelos técnicos da 

gerenciadora JNS-HagaPlan a partir do levantamento realizado pela empresa, conforme 

metodologia e critérios apresentados nos itens sobre os Programas Guarapiranga e 

Mananciais.  Em síntese, o projeto básico de infraestrutura e urbanização incluiu a indicação 

das áreas destinadas à área verde, as remoções necessárias a priori, os pontos onde 

deveriam haver obras de contenção, escadarias, pavimentação e drenagem. Alvim, Bruna e 

Kato (op. cit) apontam que a diretriz de um parque linear com 6km de extensão já constava 

do projeto básico elaborado pela JNS/HagaPlan, conforme entrevista realizada com o 

Coordenador do Programa.  

 A figura 5.33, abaixo, apresenta o projeto básico apresentado para a primeira etapa 

de intervenção no núcleo Cantinho do Céu, correspondente aos Loteamentos Lago Azul, 

Lago Dourado e Do Cisne. Verifica-se, pela observação da planta do projeto, que há apenas 

a definição de diretrizes, sem detalhamentos. 

 
Figura 5.34. Projeto básico para a primeira etapa de intervenção no núcleo Cantinho do 
Céu: “Parque dos lagos”. 
Fonte: Projeto anexo ao processo nº 1988-0.000.987-5 (PMSP, SEHAB). 
                                                 
60 O arquiteto Marcos Boldarini proferiu palestra no Instituto Presbiteriano Mackenzie em abril de 
2011. 
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 A proposta urbanística, desenvolvida pelo escritório Boldarini Arquitetura e Urbanismo 

e em realização pelo consórcio Schahin & Carioca Engenharia, prevê a expansão e 

preservação de áreas verdes nas margens do Reservatório Billings, aumentando as 

condições de permeabilidade sempre que possível, e mantendo a população já estabelecida 

em suas residências, também sempre que possível. A figura 5.34, a seguir, ilustra o projeto. 

 
Figura 5.35. Projeto desenvolvido pelo escritório Boldarini Arquitetura e urbanismo para o 
trecho “Parque dos lagos”. 
Fonte: Melendez (2010, p. 4). 
 
 Em entrevista61 concedida à equipe de pesquisa Alvim, Bruna e Kato (op. cit, p. 247), 

o arquiteto Marcos Boldarini destacou que “para a consolidação do projeto básico era 

necessário detalhar as intervenções, redefinindo, em especial, o desenho do Parque e a 

articulação com as obras de infraestrutura”, pois tratava-se, praticamente, de um plano de 

massas, representando esquematicamente os usos propostos em sobreposição com as 

remoções necessárias. Conforme relatado pelo arquiteto, a equipe focou o máximo na 

permeabilidade, o que se tornou “quase uma obsessão”. 

 A rede de água e esgotamento sanitário implantada teve como base o sistema viário 

preexistente e a possibilidade de constante manutenção por parte da Sabesp – fator que 

direcionou a opção por algumas remoções de domicílios, principalmente aqueles mais 

próximos às margens da represa, e já prejudicados pelas condições de risco de enchente. 

Entretanto, as ligações aos domicílios apenas serão realizadas quando for concluído o 

sistema de afastamento do esgoto em relação aos cursos-d’água e à represa. 

 De forma a atender o objetivo principal de saneamento ambiental da represa Billings, 

o projeto urbanístico procurou compatibilizar o sistema viário com a recuperação do sistema 

                                                 
61 O arquiteto Marcos Boldarini concedeu entrevista em setembro de 2010. 



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

238

de drenagem. Foi realizada a pavimentação de trechos de ruas para melhoria da coleta de 

lixo e viabilização do esgotamento sanitário nos trechos de favelas. Além disso, com relação 

ao sistema viário, foram criadas diversas escadarias nas áreas íngremes e está sendo 

estudada (ainda de forma acadêmica) uma nova forma de conexão entre o Cantinho e a 

região central da cidade (projeto de Sarah Dabbs)62. As figuras 5.35 e 5.36, abaixo, 

apresentam trechos de melhoramentos viários implantados. 

 

 
Figuras 5.36 e 5.37. Cantinho do Céu. Melhorias em infraestrutura, 2008/2009. 
Fonte: Fotos do arquivo da SEHAB. Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 247). 

 Para proposta de adequação dos lotes e domicílios, foram previstas inicialmente 2483 

remoções (25% das unidades cadastradas), todas necessárias à adequação do sistema 

viário, implantação de rede de esgoto e água ou eliminação de áreas de risco. A equipe 

social da prefeitura, constantemente envolvida com a comunidade, promove o 

desenvolvimento de projetos que sejam em grande parte aceitos pelos moradores. A figura 

5.36, a seguir, apresenta de forma esquemática as remoções inicialmente julgadas 

necessárias quando do detalhamento do projeto pelo escritório Boldarini Arquitetura e 

Urbanismo. 

                                                 
62 Outras contribuições ao projeto em implantação estão sendo estudadas no meio acadêmico, como é 
o caso da pesquisa “Dirty Work” (no Brasil: “Redesenhando a Cidade Informal”), desenvolvida na 
Escola de Design da Universidade Harvard. O Estúdio realizado em quatorze semanas resultou em 
algumas propostas inovadoras, apresentadas na publicação “Operações Táticas na Cidade Informal” – 
Werthmann (Coord.) (2010). Além das propostas de novas conexões é notável a preocupação com a 
poluição da água, que aparece de formas diferentes em 4 das 13 propostas de Harvard, porém, com a 
mesma ideia central: utilização de wetlands como forma de tratamento da água. Mais informações 
sobre as wetlands como formas de tratamento da água em meio urbano podem ser encontradas em 
Richards (2009). 
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Figura 5.38. Cantinho do Céu. Remoções necessárias. 
Fonte: França e Barda (2010, p. 59). 

 Conforme relatam Alvim, Bruna e Kato (op. cit., p. 247), o decorrer das obras vai 

apresentando necessidades diferentes de remoção. Além disso, com a “resistência de muitas 

famílias, a remoção prevista reduziu-se para 1.700 domicílios, localizados em sua grande 

maioria na margem da represa”.  Na fase atual em que se encontra a obra, cujo número de 

remoções é bem inferior ao estimado inicialmente para toda a área, apontam aquelas 

autoras:  

[...] o percentual de remoções gira em torno de 17% e pode considerado 
alto, visto que o partido do projeto orienta-se pela permanência da ocupação 
existente; porém, de acordo com o arquiteto, é um percentual aceitável, visto 
que, em outras intervenções realizadas em área de mananciais, as remoções 
têm sido em torno de 30% dos domicílios, em função das condições de risco 
em que se encontram e da legislação vigente (Ibidem, p. 247). 

 As remoções consideram também a possibilidade de reassentamento dessa população 

internamente ao núcleo ou em áreas próximas. Cumpre destacar, entretanto, que nas áreas 

internas ao núcleo não era possível, até o início do projeto, a construção de conjuntos 

habitacionais verticalizados. Sendo assim, o reassentamento de parte das famílias removidas 

deverá ser atendido no conjunto habitacional Mata Virgem, em andamento, localizado quase 

‘em frente’ ao Cantinho, numa península a leste, na outra margem da represa. 

 Com relação à conformação atual das propostas de regularização, o arquiteto 

responsável relata que uma grande dificuldade encontrada é a ocupação diferenciada dos 

lotes, o que dificulta a execução do sistema viário. 

 O projeto também leva em consideração o estabelecimento de formas de controlar o 

avanço de novas ocupações por meio de trabalhos diferenciados em algumas ruas e na orla 
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– como a pintura das fachadas, projeto intitulado “Cores da Billings”, de autoria do artista 

plástico Maurício Adinolfi. As figuras 5.37 e 5.38, abaixo, ilustram o trabalho do artista. 

          
Figuras 5.39 e 5.40. Projeto Cores da Billings.  
Fonte: Fotos tiradas pelo artista plástico em junho de 2010. Disponível em: <http://mauricioadinolfi. 
blogspot.com/>. Acesso em: 15.mar.2011 
 

De qualquer forma, é importante destacar que a implantação das obras e aceitação 

das mesmas pela comunidade é parte importante do trabalho social realizado pela equipe da 

SEHAB. Conforme relatam Alvim, Bruna e Kato (op. cit), antes de qualquer intervenção no 

local, os assistentes sociais apresentam e discutem o projeto com a população. As autoras 

(Ibidem, p. 249) expõem que, em entrevista concedida à equipe de pesquisa, o engenheiro 

coordenador do Programa, Ricardo Sampaio, apontou que, “na fase inicial da implantação do 

primeiro trecho, a comunidade resistiu às transformações, devido a uma experiência ruim de 

relacionamento entre ela e o Poder Público municipal, em gestões anteriores” e se mostrou 

desconfiada pois vinha “sofrendo discursos políticos dúbios: candidatos que se 

comprometem com inúmeras bem-feitorias, enquanto seus opositores profetizam o 

abandono e desocupação da área em prol do ambiente”.  

Os trabalhos da equipe social e o projeto, elaborado com muita clareza e habilidade 

pelo escritório contratado, tem possibilitado a aceitação das intervenções pelos moradores 

da região. A intervenção é entendida como mais do que o esperado de início, ou seja, a 

simples implantação da infraestrutura básica, como foi relatado pela representante das 

comunidades e consta em trecho extraído de Alvim, Bruna e Kato (Ibidem, p. 250) :  “O que 

nós, moradores da periferia esperávamos, era a infraestrutura básica, como água, luz, 

esgoto, e pavimentação. O que vem acontecendo foi para melhor” (Dª Vera Basália, líder 

comunitária e moradora da região desde 1987). 

 
 



CAPÍTULO 5 ■ PROJETOS DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL EM MANANCIAIS: O EXEMPLO DE DOIS CASOS 

 
 

241

 Projeto do parque linear da orla 

 Conforme apontado por Werthmann, França e Diniz (op. cit., p. 54), e apresentado 

tanto em estudos como no projeto em implantação, “o paisagismo é concebido tanto como o 

problema primordial quanto como a principal oportunidade para a intervenção e melhoria”. A 

abordagem pela paisagem se justifica pela localização delicada no reservatório, com carência 

de infraestrutura e equipamentos urbanos e de lazer de todo tipo; pelos problemas 

ambientais e de saúde pública.  

 O parque linear ao longo da margem do Reservatório Billings, com aproximadamente 

7km de extensão, é um dos grandes trunfos do projeto urbanístico. Sua implantação 

significará um aumento dos equipamentos públicos de lazer na região, numa área de 

aproximadamente 250.000,00m². Além disso, a implantação do parque proporcionará a 

recuperação parcial da faixa considerada como APP e também servirá como fator de inibição 

de futuras ocupações. 

 Nesse sentido, e considerando a diretriz de minimizar as remoções de domicílios, a 

faixa destinada ao parque foi flexibilizada abaixo de 50m, com mínimos entre 15 e 20m de 

afastamento entre as margens da represa e a área residencial. Conforme apontam Alvim, 

Bruna e Kato (op. cit., p. 248), “a estratégia do projeto foi remover apenas as residências 

localizadas em áreas de risco ou em situações onde não foi possível implementar a 

infraestrutura, constituindo-se uma faixa que varia entre 15m e 100m de largura, ao longo 

da extensão do parque”.  

  A figura 5.39, abaixo, apresenta o primeiro trecho do parque, cujo projeto foi 

realizado pelos arquitetos Marcos Boldarini e Melissa Matsunaga. 

 
Figura 5.41. Trecho 1 – Parque dos lagos – vista do parque implantado 
Fonte: Foto de Fábio Knoll. In: Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 250). 
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 Considera-se que a variação das larguras do parque linear pode compensar o não 

atendimento do Código Florestal em alguns pontos por meio da execução de uma área total 

equivalente, ou seja, pela maximização das larguras em outros pontos, conforme relatam as 

autoras (Ibidem, p. 248). 

 A questão da identificação da comunidade com as melhorias também foi considerada, 

sendo projetado para cada porção do parque equipamentos e espaços relacionados a cada 

comunidade adjacente, colaborando para a manutenção das obras. Conforme relata o autor 

do projeto, busca-se a “possibilidade de transformação pela represa”. 

 Uma das diretrizes para a manutenção do parque linear é também a criação de 

viveiro de mudas sob a linha de transmissão de energia, a ser organizado pelas comunidades 

e entidades atuantes nas mesmas. 

 Além da identificação das comunidades com o projeto, a manutenção do parque 

dependerá de outras formas de ocupação, como a exploração comercial relacionada ao lazer 

proposto, tal como nas orlas marítimas. 

O calçadão proposto ao longo da margem da represa foi pensado para ter um 

percurso ‘sedutor’ e completamente acessível, inibir novas ocupações e proporcionar o 

aumento do respeito pela represa. Os canteiros foram criados estrategicamente, visando à 

sobrevivência das plantas. 

Tendo em vista a diretriz de aumento da área permeável, os mobiliários e 

equipamentos de lazer do parque, além de resistentes (como mesas de ping pong e quadra 

em grama sintética), são permeáveis sempre que possível (até os bancos possuem furos). 

 O parque está previsto para ser implantado em seis etapas, perfazendo cerca de 

300.000m² a serem concluídos conforme os tempos de licenciamento das obras de 

urbanização em curso, condições topográficas e acessibilidade.  

 Ressaltam Alvim, Bruna e Kato (op. cit, p. 249) que cada trecho do parque é 

estudado pelos arquitetos de forma a indicar os equipamentos diversos a serem 

implantados, “de acordo com a predominância da faixa etária e com a demanda da 

população local”. Trata-se de um projeto de “parque em escala regional, devido à ausência 

de qualquer outro equipamento de porte similar na região” e, “entre outros fatores, esta 

divisão [em etapas de execução] visa a concluir rapidamente uma intervenção, a fim de que 

ela sirva como modelo a ser expandido para o restante da macroárea, procurando-se, desse 

modo, minimizar as resistências e amenizar a insegurança dos moradores locais”. 
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5.3.4. Situação atual 

 Atualmente, segundo dados atualizados63 pela gerenciadora JNS-HagaPlan, cerca de 

10.889 famílias vivem no local. Algumas diferenças já começam a ser percebidas no dia a dia 

dos moradores do bairro, que espontaneamente começaram a desenvolver atividades no 

deck implantado no primeiro trecho do parque – e que substituiu 18 casas onde não havia 

acesso à represa. As figuras 5.40 e 5.41, abaixo, ilustram a apropriação do parque pelos os 

moradores. 

    
Figuras 5.42 e 5.43. Apropriação das áreas públicas do parque linear do Cantinho do Céu.  
Fonte: Melendez (2010, p. 1 e 3). 

  O primeiro trecho de obras do Cantinho do Céu, na pequena península constituída 

pelos loteamentos Lago Azul, Lago Dourado e do Cine, já foi entregue, tendo sido 

implantadas as redes de infraestrutura urbana, o parque linear e a adequação do sistema 

viário. As demais áreas do núcleo permanecem na situação encontrada antes do início das 

intervenções pelo Programa Mananciais. A figura 5.42, abaixo, ilustra a situação recente da 

área, destacando a península do “Parque dos Lagos”, no centro. 

  
Figura 5.44. Voo realizado por Maria Tereza Diniz, 2009. 
Fonte: Foto do arquivo da SEHAB. In: Alvim, Bruna e Kato (2010, p. 245).  

                                                 
63 Conforme cadastro social realizado em 05/01/2011. 
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 A previsão da conclusão das intervenções no Cantinho é abril de 2012, e inclui obras 

de contenção, canalização, saneamento, urbanização, relocação e reassentamento. 

5.3.5 Possibilidades de regularização pela legislação vigente 

 Com a regulamentação da Lei Estadual nº 13.579/09 – APRM-Billings, as ações no 

núcleo Cantinho do Céu entraram numa nova fase. Vislumbra-se, a partir de então, a 

possibilidade de regularização dos lotes e de construção de conjuntos habitacionais na área 

ou proximidades, uma vez a área do Cantinho possui características que viabilizam o seu 

enquadramento como Área de Recuperação Ambiental 1 pela legislação ambiental específica. 

 Perante a nova lei estadual, a área está enquadrada como Subárea de Ocupação 

Especial – SOE; e Subárea de Uso Consolidado – SUC, sendo esta última definida apenas 

numa pequena porção interna ao núcleo, com maior declividade, e sob a faixa do linhão de 

transmissão de energia. A figura 5.43, a seguir, apresenta a demarcação dessas sub-áreas 

do zoneamento ambiental da APRM-Billings, o qual, de forma mais ampla, define o local 

como Área de Ocupação Dirigida, no âmbito do compartimento ambiental denominado Corpo 

Central I.  
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Figura 5.45. Cantinho do Céu. Zoneamento ambiental conforme a Lei Estadual nº 
13.579/09. 
 

 Na demarcação dessas subáreas, que são definidas como “Áreas de Ocupação 

Dirigida – AOD”, observa-se a efetivação da mudança de paradigma com relação aos 

mananciais metropolitanos. Numa região onde a legislação da década de 1970 não permitia 

ocupação ou a restringia a baixíssimas densidades – impossibilitando a regularização de 

assentamentos implantados após 1972, conforme orientação do referido arcabouço legal –, 

passa-se a se considerar possível, a partir da demarcação das AODs, a regularização e 

requalificação dos loteamentos e a urbanização das favelas cuja ocupação é considerada 

irreversível. Além disso, abre-se a possibilidade de construção de conjuntos habitacionais de 

interesse social e de equipamentos urbanos necessários ao atendimento da população local. 

 Conforme a legislação municipal, o local é definido como ZEIS 1 e ZMP ( Zona Mista 

de Proteção Ambiental), sendo esta última demarcada na porção junto à orla da represa. 

Observa-se que a demarcação desta parte da área como ZMp pode ser advinda de um 

problema técnico, e não de conceito, ocorrido na elaboração do mapa de zoneamento – 

talvez  pela extrapolação do limite definido digitalmente para a ZMp, sobre a faixa que 

deveria ser área verde referente a APP. É importante, aqui, lembrar que as ZEIS 
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prevalecem64 sobre as demais zonas indicadas, não cabendo dizer que para o local consta 

ZEIS e ZMp quando há sobreposição dessas zonas. A figura 5.44, a seguir, apresenta o 

zoneamento segundo a legislação municipal vigente. 

  

 

 
 
Figura 5.46. Cantinho do Céu. Mapa de uso e ocupação do solo municipal. 
Fonte: Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Capela do Socorro, anexo à Parte II da Lei 
Municipal nº 13.885/04.  

 A análise do mapa de zoneamento apresenta a área indicada como ZEIS 1 sobre a 

delimitação de uma Zona Mista de Proteção ambiental. Entretanto, as ZEIS prevalecem sobre 

as demais zonas de uso quando há sobreposição entre as mesmas, nos termos do art. 134 

da Lei Municipal nº 13.885/04. Dessa forma, pode-se afirmar que o núcleo Cantinho do Céu 

está inserido exclusivamente em ZEIS 1. 
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 Ao indicar a área do Cantinho como ZEIS 1, a Lei de Uso e Ocupação do Solo 

Municipal corrobora com o Plano Diretor Municipal – que define ZEIS 1 como assentamentos 

precários. Dessa forma, torna possível a realização de intervenções no local, conforme 

dispõe o Decreto Municipal nº 44.667/04, ou seja, mediante a elaboração e aprovação de 

um Plano de Urbanização, abrangendo desde as questões referentes à implantação da 

infraestrutura básica, e à adequação do sistema viário, como à construção de equipamentos 

urbanos e de conjuntos habitacionais quando necessários, e finalmente, à regularização 

fundiária. 

 A sobreposição da subárea SOE – referente à Área de Ocupação Dirigida indicada 

pela Lei Estadual – com as ZEIS, indicada pela Lei Municipal, é providencial. Embora a SOE 

permita a regularização dos loteamentos envolvidos e a urbanização de favelas, mediante 

parâmetros definidos pela legislação da APRM-Billings, a elaboração de um Plano de 

Urbanização perante a Lei Municipal, solicitando ao Estado o enquadramento da área 

abrangida como ARA tipo 1, reduz às exigências a serem atendidas e requer o entendimento 

completo da área – o que se entende ser essencial para a intervenção –, além de possibilitar, 

decorrido o processo de licenciamento do Plano, a regularização fundiária. 

 A tabela 5.3, abaixo, apresenta, de forma sintética e comparativa, os parâmetros 

urbanísticos a serem observados para a aprovação do Plano de Urbanização em conjunto 

com o PRIS na área do Cantinho, especificamente na porção do núcleo cuja intervenção pelo 

poder público encontra-se em fase de execução das obras: loteamentos Lago Azul/Lago 

Dourado (Parque dos Lagos). 
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Tabela 5.3. Núcleo Cantinho do Céu/Gaivotas. Parâmetros urbanísticos pelas legislações 
vigentes. 

Leis Municipais Lei APRM – B 
Corpo Central I 

 Parâmetros 

L.9.413(1) ZEIS 1  SOE SUCt 

Proposta de 
regularização

Lote mínimo (m²) 125 a 265 125  125  125  125 a 235 

% área verde 5% 8% (3) 10% (3)  

% área institucional 15% 
15% (2) 

-- --  

Largura mínima das 
vias de circulação de 
veículos 

12m 6 m a 
8m  -- --  

Taxa de permeabilidade -- 15% 15% (4) 20% (4)  

Coeficiente de 
aproveitamento  125 m² (5) 1,0 2,5 (5) 2,0 (5)  

Taxa de ocupação  -- 0,7 -- --  

Gabarito de altura  -- s/ limite 20,00 m (6)  

(1) Os loteamentos populares (L3) não são permitidos nas antigas zonas Z-15, como é o caso deste 
loteamento; 
(2) para áreas verdes e institucionais públicas;  
(3) não exigido para lotes com área inferior a 250 m², nos termos do art. 27 da APRM-B; 
(4) a taxa de permeabilidade pode ser compensada por soluções técnicas de projeto ou arborização 
de vias, conforme disposto no item 2, § 2º, do art. 14 do Decreto da APRM- Billings;  
(5) considera a área total construída; 
(6) conforme disposto no § 1º do art. 79 da lei da APRM-B, soluções que privilegiem a melhor relação 
de ganho ambiental entre a área construída, gabarito e a maior taxa de permeabilidade e revegetação 
possíveis serão admitidas. Entretanto, a regulamentação da Lei não prevê esse dispositivo (que, 
conforme indicado na referida, deveria ser regulamentado). 

Fonte: Elaborado pela autora com base na legislação vigente. 

 A tabela 5.3 distingue os parâmetros urbanísticos referentes a quatro situações 

previstas nas legislações em tela, sendo duas na legislação municipal (Lei de Parcelamento 

do Solo – Lei Municipal nº 9.413/81 – e ZEIS – de acordo com o Decreto Municipal nº 

44.667/04 e suas alterações, combinado com a Lei Municipal nº 13.885/04), e duas na 

legislação estadual (SOE e SUC – de acordo com a Lei Estadual nº 13.579/09 e decreto 

regulamentador). Além disso, na última coluna são apresentadas as características 

encontradas na porção sul do Cantinho (Lago Azul/Lago Dourado), atualmente em fase de 

execução de obras.  

 Cumpre ressaltar que três dos parâmetros (taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento e gabarito) são observados apenas quando é solicitada a aprovação, em 

conjunto, das edificações. Embora não haja projeto de edificação nessa fase, com o qual se 

possa fazer a comparação, esses parâmetros foram mantidos na tabela para indicação das 

possibilidades decorrentes da aplicação da legislação em vigor. 
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 Conforme demonstrado na tabela 5.3, há diferenças entre os critérios a serem 

observados. Entretanto, a aplicação concomitante das legislações referenciadas fica sempre 

sujeita ao atendimento do critério mais restritivo (seja Municipal ou Estadual). Além disso, 

nota-se que o conceito de ‘coeficiente de aproveitamento’ difere nas legislações em 

referência, sendo: a) relativo à área total construída, conforme disposto no inciso IX do art. 

4º da Lei da APRM-B, e na Lei Municipal nº 9.413/81; e b) relativo à área construída 

computável, que exclui estacionamento de veículos e área de lazer residencial no pavimento 

térreo, por exemplo, conforme a Lei Municipal nº 13.885/04. 

 As condições referentes ao conjunto de parâmetros são alteradas, nos termos da 

Legislação Estadual, com a proposição de PRIS. A Lei da Billings conforme seu art. 75 

permite, para efeito de regularização, lotes com área menor ou igual a 125m², conforme 

apresentado na tabela 5.3. Entretanto, caso seja previsto PRIS, as dimensões dos lotes 

podem ser menores e também não é necessária a compensação desse ou outros parâmetros 

urbanísticos nas formas previstas na lei. As características do assentamento e a intervenção 

elaborada em Plano passam a ser analisadas caso a caso. 

Também mediante a elaboração de um Plano de Urbanização, existe a flexibilização 

de parâmetros, como a possibilidade de aceitação de lotes com área mínima de 68,00m² e 

frente mínima de 3,40m, quando o desnível for de até 3,00m – nos termos do art. 76 do 

Dec. 44.667/04 –, o que pode ser necessário para algumas áreas de favela.  

Questões referentes às características do sistema viário podem também ser 

analisadas caso a caso, como a possibilidade de larguras de via entre 6,00m e 8,00m para 

ruas com tráfego prioritário de pedestres e para tráfego de veículos, respectivamente, desde 

que garantida a articulação com via oficial de largura mínima de 10,00m, conforme art. 70 

do Dec. 44.667/04. Além disso, o porcentual da área a ser destinado ao sistema viário ficará 

condicionado às soluções de projeto. 

Essas questões referentes ao sistema viário, viabilizando também que, pelo menos, 

metade dos lotes tenha acesso por via de circulação de veículos e permitindo a conexão com 

vias oficiais de largura maior, deve ser equacionada em projeto – como realmente está 

sendo, conforme relatado pelo arquiteto Marcos Boldarini. 

 Dessa forma, mediante a elaboração de um Plano de Urbanização para as ZEIS e de 

um PRIS, entraves que porventura possam surgir com relação ao atendimento dos 

parâmetros, podem ser superados na análise caso a caso pelos órgãos licenciadores, ou seja, 

pela Secretaria Municipal da Habitação/CAEHIS e pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente/CETESB (enquanto não for firmado o Escritório Técnico Regional da Agência de 

Bacia). 
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 Entende-se que, como o Plano de Urbanização e o PRIS necessitam de instrução 

semelhante em termos de projeto, um mesmo dossiê poderia ser apresentado às duas 

instâncias administrativas. 

 Para o Município, no que se refere à regularização fundiária, após a promulgação do 

decreto que institui o Plano de Urbanização – ato precedido pela análise e aceitação do Plano 

nas devidas instâncias –, é autorizado o registro dos lotes e das edificações no Cartório de 

Registro de Imóveis, bem como das áreas verdes, institucionais e sistema viário (já 

oficializado automaticamente pelo Plano) que passarão ao domínio público.65 

  Se as intervenções no Cantinho seguirem por essa linha, ou seja, da elaboração de 

um Plano de Urbanização e concomitantemente ao PRIS, cabem ainda a aprovação pelo 

Município e pelo Estado, nas respectivas instâncias, e um acompanhamento de dois anos 

após ter sido verificada a conclusão das obras, para então o empreendimento ser 

considerado regular e os moradores, legítimos proprietários de seus imóveis perante a lei.  

5.3.5.1 Perspectivas para a regularização 

 A aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos na legislação hoje vigente – ZEIS 

1 (Lei M. nº 13.885/04) e ARA 1(Lei E. nº13.579/09) – amplia as possibilidades do projeto 

de urbanização para o Cantinho do Céu, conforme argumentado anteriormente. Este projeto, 

que vem sendo elaborado pela Boldarini Arquitetura, com supervisão da gerenciadora do 

programa – JNS/HagaPlan –  e da Superintendência de Habitação Popular – Habi – da PMSP, 

poderia tornar-se o ponto de partida para o desenvolvimento de um Plano de Urbanização / 

Projeto de Recuperação de Interesse Social (PRIS), nos termos da legislação em tela. 

 Conforme observado pelo arquiteto Marcos Boldarin66i, “o projeto tem muitas 

revisões, já que vem sendo elaborado pari passu com a obra e, com a promulgação da lei 

específica da Billings, provavelmente o desenho seria outro”. Observando que se trata de um 

projeto ainda em elaboração e em implantação, entende-se que sua transformação num  

Plano de Urbanização/PRIS poderá dar prosseguimento às questões ainda não resolvidas, 

especialmente quanto à regularização fundiária. 

 Com base na leitura da legislação referida, foi possível construir o diagrama 5.2 a 

seguir, que sintetiza os procedimentos tecnicamente envolvidos na aprovação do Plano de 

Urbanização em conjunto com o PRIS. 
                                                 
65 Conforme disposto no art. 21 do Dec. M. nº 44.667/04. 
66 O arquiteto Marcos Boldarini proferiu palestra no Instituto Presbiteriano Mackenzie em abril de 
2011. 
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Diagrama 5.2. Cantinho do Céu. Processo de licenciamento pela legislação vigente. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos artigos 19 a 21 e 85 a 86 do Decreto Municial nº 
44.667/04 e nos artigos 74 a 83 da Lei da APRM-B. 
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 Este diagrama, mesmo apresentando de modo esquemático e sintético as diversas 

fases de análise do Plano e as articulações entre os agentes envolvidos – equipe 

gerenciadora/de Projeto, Município e Estado –, permite uma aproximação à complexidade 

das relações e das etapas estabelecidas no processo de aprovação.  

Depreende-se do diagrama que o Passo 1, após a resolução de se elaborar um Plano 

de Urbanização, é a criação de um Conselho Gestor através de uma Portaria67 da SEHAB, 

elegendo os membros e o tempo de duração do Conselho, com possíveis eleições periódicas. 

Pode-se dizer que essa figura encontra-se praticamente formalizada para o caso em questão, 

uma vez que a gerenciadora JNS-HagaPlan, em conjunto com a Habi e a equipe social da 

SEHAB, vem acompanhando as obras e apresentando o projeto junto às lideranças de cada 

comunidade do Cantinho (que são bem organizadas nesse sentido), fazendo o papel de 

intermédio entre o escritório de projeto e os moradores. 

 O Passo 2 seria a elaboração de um diagnóstico completo da área – envolvendo 

questões físico/ambientais, fundiárias, urbanísticas, socioeconômicas –, a partir do qual 

seriam elaboradas as diretrizes do Plano Urbanístico. A esta fase, entende-se aqui, 

corresponderia mais do que a elaboração de um projeto básico (que foi feito para o local 

pela JNS-HagaPlan). As diretrizes seriam acompanhadas de uma justificativa para o 

enquadramento da área em um PRIS, além do projeto básico revisto, em face ao tempo 

decorrido.  

 Tal procedimento seria necessário, entende-se, pela exigência prévia da submissão 

das diretrizes a CETESB (enquanto não for formalizado o escritório regional da Agência de 

Bacia do Alto Tietê). Então, como Passo 3, o agente promotor deve formalizar o pedido junto 

ao Parsolo/SEHAB, que o analisará e submeterá a CAEHIS/SEHAB, que, por sua vez, deverá 

receber o parecer favorável da CETESB, antes de aceitar o pedido do agente promotor. O 

Passo 4  seria, então, a aceitação do PRIS pela CETESB, e a demarcação da área como ARA 

1 em sistema georreferenciado. 

 Cabe lembrar que, conforme disposto no art. 78 da Lei Estadual nº 13.579/09, a 

justificativa de enquadramento do assentamento como PRIS deve conter: 

“I – caracterização da ocupação e condição socioeconômica da população; II – risco 

ambiental e sanitário em relação ao manancial; III – condição e viabilidade de implantação 

                                                 
67 Portaria, conforme dicionário Larousse Cultural da Língua Portuguesa, é o “documento oficial de ato 
administrativo, baixado por autoridade pública e destinado a dar instruções ou fazer determinações de 
várias ordens”. Portarias são assinadas pelo Prefeito ou pelos Secretários, nos termos de suas 
atribuições, e podem ser previstas em lei, como é o caso desta relativa à criação de Conselho Gestor e 
daquelas que nomeiam os técnicos que constituem a CAEHIS, por exemplo; ou não previstas, mas 
relacionadas ao estabelecimento de procedimentos ou competências julgados necessários para a 
realização de atividades do serviço público. 
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de sistemas de saneamento ambiental; IV – cronograma físico da intervenção com 

respectivo orçamento estimativo; V – indicação dos agentes executores do PRIS.” 

 Aceitas as diretrizes pela CAEHIS – Passo 5, o agente promotor é comunicado e 

pode apresentar o Plano de Urbanização, desenvolvido conforme as diretrizes aprovadas e 

em conjunto com a comunidade, ao Parsolo/SEHAB – Passo 6 – e a CETESB – Passo 7.  

 Ao Parsolo caberá a análise técnica do Plano para instrução do parecer da CAEHIS – 

Passo 8, que, quando do exame do Plano, também encaminhará minuta de decreto para 

edição no gabinete da SEHAB e aprovação pelo Prefeito – Passo 9. É importante lembrar que 

o parecer da CETESB subsidiará a análise do Parsolo, e deve ser obtido concomitantemente 

pelo agente promotor. 

 Com parecer favorável da CAEHIS, a análise do Plano terá prosseguimento no 

Parsolo, que encaminhará ao DEPAVE/SVMA o projeto de arborização das vias e manejo 

arbóreo – Passo 10. 

 Estando em ordem os projetos que compõem o Plano de Urbanização (referentes ao 

desenvolvimento dos projetos básicos, conforme explicado anteriormente, e de arborização), 

o Parsolo emitirá autorização para execução das obras – Passo 11.  Durante a execução das 

obras, o agente promotor deverá encaminhar a CETESB relatórios periódicos do 

monitoramento das condições de saneamento ambiental – Passo 12. 

 Como as obras já estão acontecendo no Cantinho, e trata-se de uma legislação 

muito recente (Lei da APRM-B), na qual não há previsão dos procedimentos a serem 

adotados em caso de assentamentos cujas obras já foram iniciadas pelo Poder Público, e 

caracterizando caso omisso, não há como antever qual será o possível encaminhamento 

técnico, ou seja, se as obras poderão ocorrer concomitantemente ao licenciamento do Plano 

de Urbanização ou não, cabendo orientação jurídica. 

 Após executadas as obras, a agente promotor notificará o Parsolo que, por sua vez, 

após vistoria na área, emitirá o Termo de Verificação de Execução de Obras de infraestrutura 

da área – TVEO – Passo 13, e oficiará a CETESB da execução das mesmas conforme o Plano 

de Urbanização/PRIS aprovado – Passo 14.  

 A partir da emissão deste documento, inicia-se um prazo de dois anos durante os 

quais o agente promotor deverá efetuar o monitoramento periódico das condições de 

saneamento ambiental previstas no PRIS. Um relatório anual deverá ser encaminhado a 

CETESB – Passo 15. 

 O licenciamento do Plano de Urbanização/PRIS será emitido pelo Parsolo para 

possibilitar, antes de decorridos dois anos do término das obras, a averbação junto ao 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis, “com o depósito da planta do projeto de 
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urbanização do programa contendo delimitação do sistema viário, quadras, lotes e espaços 

públicos”, conforme disposto no art. 19 do Decreto Estadual nº 55.342/10 – Passo 16. No 

Alvará do parcelamento do solo objeto da regularização, ficará ressalvada, porém, a 

necessidade de se aguardar a comprovação, após o prazo mínimo de dois anos 

subsequentes ao término das obras, da manutenção das condições de saneamento 

ambiental da área – estabelecidas pelo PRIS –, para que seja efetivada a regularização 

fundiária.   

 Após o monitoramento de dois anos, o agente promotor deverá solicitar a CETESB a 

emissão do atestado de conformidade de manutenção das obras – Passo 17. Com esse 

documento em mãos, o agente promotor poderá finalizar o processo de regularização 

fundiária – Passo 18.  Entende-se aqui, embora não esteja convencionado em nenhum 

documento, que o atestado emitido pela CETESB deverá fazer parte do processo em análise 

na SEHAB. A CETESB também deve providenciar, nesse momento, a alteração da 

caracterização da área na Sub-bacia, ou seja, a área deixará de ser uma ARA 1 – Passo 19. 

 O agente promotor deverá apresentar ao Parsolo, então, o registro do parcelamento 

no Cartório de Registro de Imóveis – Passo 20. O processo será então encaminhado ao CASE 

para cadastro – Passo 21, e poderá ser arquivado, assim como os processos de regularização 

que tem a mesma área como objeto – Passo 22. 

 Ao final de todos esses ‘passos’, o exame do diagrama indica, entretanto, a 

dificuldade de aplicação dos instrumentos – ZEIS 1 e ARA 1 –, pela complexidade das ações 

que exige e da articulação entre os diferentes atores.  

 No caso do Cantinho, as contínuas revisões do projeto, de acordo com a 

possibilidade de avançar com as obras, têm dado resultados importantes, conforme 

apontado pelo arquiteto Marcos Boldarini. A necessidade de remoções e relocações de 

famílias parece demonstrar, nesse projeto, que a melhor opção é avançar aos poucos com as 

obras e com os projetos. Entretanto, a elaboração de um Plano de Urbanização/PRIS parece 

presumir a não alteração dos projetos, gerando outra dificuldade, metodológica e logística. 

 Contudo, o importante da adoção desse caminho, possibilitado pela legislação 

vigente, é a efetivação da regularização fundiária como resultado.  
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5.4 DIFICULDADES E AVANÇOS NA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA 

E FUNDIÁRIA EM MANANCIAIS 

Apesar das diferenças, as intervenções analisadas exemplificam muito das 

dificuldades e dos avanços referentes à efetivação da regularização urbanística e fundiária 

dos assentamentos precários localizados em APRMs. 

Em ambos os casos, embora os estágios das intervenções e os momentos em que 

foram pensadas sejam diferentes, ainda permanecem pendentes a regularização urbanística 

e fundiária. Em ambos os casos, com tempos diferentes para alcançar o objetivo final (que é 

da regularização dos lotes), as alternativas para a regularização estão previstas nos 

instrumentos ambientais vigentes na área de proteção dos mananciais das sub-bacias 

Guarapiranga e Billings e na Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal por meio das ZEIS.  

Os projetos apresentados fundamentaram-se na recuperação socioambiental do 

assentamento, com vistas principalmente à redução da carga poluidora da microbacia por 

meio da implementação de infraestrutura, reestruturação do tecido urbano e ampliação dos 

espaços públicos de convívio com a água. 

 A ocupação dessas áreas se deu por meio da infração a diversas leis, pela covardia 

dos loteadores, e durante anos permaneceram sem intervenções pela falta de instrumentos 

possíveis de tornar aquele assentamento regularizável. Durante algum tempo, não havia o 

que se fazer além de levar alguma infraestrutura urbana, requerida com muito esforço pelos 

moradores.  

 Foi somente a partir dos anos 1990, com o reconhecimento da situação crítica desses 

mananciais, a criação do Programa Guarapiranga e a promulgação de uma nova legislação 

para a proteção e a recuperação dos mananciais, que começaram a ser possíveis as 

intervenções que visavam à recuperação socioambiental dos assentamentos, com a 

manutenção da população sempre que possível. 

 Para os casos analisados, conforme especificado na tabela 5.3., a seguir, tem-se as 

seguintes situações: 
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Tabela 5.4. Síntese das situações encontradas nos dois estudos de caso. 
 IPORANGA/ESMERALDA CANTINHO DO 

CÉU/GAIVOTAS 

início da ocupação 1961 1987 

Propriedade da terra pública e particular particular 

Nº de domicílios (aprox.) 3000 10.000 

Área (aprox.) 51,6 ha 154,37 ha 

loteamento sim sim tipo 

favela sim sim 

Guarapiranga sim -- Sub-bacia 

Billings -- sim 

Subprefeitura Capela do Socorro Capela do Socorro 

Início das intervenções 1996 2007 

Término das intervenções 2008 2012 (previsto) 

Fonte de recursos  

(além dos municipais e estaduais) 

BIRD e PAC PAC  

Projeto básico Promapen Engenharia JNS/HagaPlan 

Projeto executado Promapen Engenharia Marcos Boldarini arquitetura 

ZEIS vigente parcialmente sim 

Situação atual Urbanizada (área pública) 

pendente (loteamentos) 

em obras 

Regularização urbanística pendente pendente 

Regularização fundiária pendente pendente 

Possibilidade de adequação por meio 

de PRIS/ Plano de Urbanização 

sim (com ressalvas) sim 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nota-se a complexidade da obtenção da regularização dessas áreas, tendo em vista 

que, mesmo após as obras de urbanização a área do Iporanga/Esmeralda, permanece sem 

regularização urbanística e fundiária. 

Os processos de regularização de projetos similares a esses envolvem inúmeros 

atores e podem ser mais ou menos ‘simplificados’ conforme a situação de cada local. Além 

disso, também demandam articulação entre esferas governamentais e políticas setoriais 

(como a ambiental, a de urbanização e de saneamento).  

Apesar da complexidade dos processos de regularização, a legislação de acesso à 

moradia talvez já esteja bem mais simplificada que outrora, na década de 1970, 
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considerando que hoje a posse dos lotes já é um objetivo alcançável, apesar do tempo 

requerido. 

Por outro lado, verifica-se que algumas situações não são ainda previstas em lei 

(como a regularização, perante o Estado, de um assentamento já urbanizado) e outras 

necessitam de revisão preliminar (como a revisão das ZEIS indicadas pela LUOS, bem como 

da base cartográfica que não corresponde à realidade). 

De forma semelhante para os dois assentamentos, entende-se que a aplicação 

desses instrumentos urbanísticos (ZEIS 1 e ARA 1) poderá conduzir à regularização plena, 

culminando na concessão de uso especial para fins de moradia e do direito real de uso, 

permitindo, tanto ao imóvel particular quanto ao terreno público, cumprir o princípio da 

função social da propriedade e da cidade, também nas áreas de mananciais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer desta pesquisa, foi possível constatar que a regularização de 

assentamentos precários e a recuperação socioambiental deles é parte de uma visão política 

com novas bases, com novos paradigmas, onde o reconhecimento da cidade informal nas 

áreas de mananciais passa a ser tão importante quanto a preservação do manancial de 

água, uma vez que o tratamento adequado das ocupações consolidadas e precárias é o 

caminho para a consecução do principal objetivo para essas áreas, a preservação do meio 

ambiente.  

Dentro disso, a intervenção urbanística como parte de um processo maior de 

regularização e recuperação, possibilitado legalmente, passa a exercer grande influência 

como elemento educador, proporcionando melhorias na qualidade de vida da população 

beneficiada e na forma como esta compreende o espaço em que habita. 

Observa-se a relevância das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS para atingir o 

duplo objetivo que se coloca atualmente para as áreas de mananciais: o da recuperação 

ambiental e o da regularização/recuperação dos assentamentos precários. Este instrumento 

parece ser apropriado para o tratamento dos assentamentos precários em área de 

mananciais com vistas à sua regularização de modo articulado a um dos principais 

instrumentos definidos pela legislação ambiental incidente nas sub-bacias Guarapiranga e 

Billings: os Programas de Recuperação de Interesse Social – PRIS, relativos às áreas 

indicadas como de Recuperação Ambiental. Este novo cenário é resultado de conquistas de 

políticas includentes e sustentáveis articuladas ao reconhecimento das preexistências físicas, 

ambientais e sociais de cada localidade, sendo longa e demorada a implementação desse 

processo de reversão. 

Na Região Metropolitana de São Paulo, em pouco mais de dez anos, a discussão da 

questão ambiental ganhou novo fôlego, apresentando como novo paradigma a urbanização 

de favelas e a regularização de loteamentos em mananciais, considerando os conflitos 

socioambientais intrínsecos à permanência desses assentamentos em condições precárias. 

Desta discussão, abrangendo as dimensões habitacional e ambiental, emerge a 

complexidade em se tratar essas duas temáticas conjuntamente, cujo equacionamento 

entende-se ser fundamental para o desenvolvimento urbano esperado para o século XXI. 

A análise do processo histórico demonstra que as políticas urbanas direcionadas à 

proteção dos mananciais desenvolveram-se de forma desarticulada com as demais questões 

urbanas, especialmente a habitacional, apresentando inicialmente legislações voltadas à 

restrição da ocupação urbana, vinculada à preservação do meio ambiente. O início da 
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elaboração de legislação para proteção dos mananciais sul de São Paulo remonta à década 

de 1970, quando a ocupação urbana já afetava as condições de qualidade do manancial. 

Entretanto, como pôde-se verificar no decorrer da pesquisa, a simples restrição à ocupação – 

com limitação de áreas, atividades e densidades construídas – não foi suficiente para 

alcançar os objetivos que fundamentam as leis aplicáveis a essa porção do território.   

Observa-se, nesse sentido, que as áreas que possuem características ambientais a 

serem preservadas, sejam públicas ou privadas, não atingirão os objetivos de manutenção 

do seu estado original, ou da mínima interferência, se isso não for mais ‘valioso’ do que sua 

ocupação por usos urbanos. As condicionantes de localização, imbricadas também na 

legislação de uso e ocupação do solo incidente, tem forte relação com a produção do espaço 

urbano, tanto pelo Poder Público e pelo mercado imobiliário, que a influenciam diretamente, 

quanto pela sociedade, refletindo-se nas formas de ocupação urbana, numa rede intrincada 

de relações. 

No final da década de 1970 e nos anos 1980, um novo contexto político e social se 

estabeleceu no país, criando condições favoráveis para o reconhecimento da informalidade 

urbana como problema a ser resolvido pelo Poder Público, resultando na incorporação do 

capítulo da Política Urbana na Constituição Federal de 1988.   

Para o reconhecimento da informalidade urbana existente nas APRMs, entretanto, foi 

necessária a revisão da legislação de proteção aos mananciais da década de 1970 e o 

estabelecimento de uma nova visão sobre essas áreas, possibilitando o entendimento de 

suas especificidades. No ano de 1997, com a promulgação da nova Lei de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais da RMSP – Lei Estadual nº 9.866, criou-se uma nova 

abordagem legal no tratamento dos assentamentos precários localizados em mananciais, 

incluindo a questão da recuperação socioambiental dos mesmos e possibilitando, mediante a 

elaboração de leis específicas para cada sub-bacia de interesse metropolitano, a 

regularização dos assentamentos precários lá instalados há anos. 

Com a nova Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais de 1997, a formulação e 

implementação de novos instrumentos de planejamento e gestão passaram a considerar 

tanto a preservação e recuperação dos mananciais quanto a melhoria da qualidade de vida 

das famílias lá residentes, invertendo a lógica da legislação anterior, pautada, 

primordialmente, na preservação dos mananciais, mas sem reconhecer a relação da mesma 

com a problemática habitacional preexistente. 

Um pouco antes da promulgação da LPRM, contudo, alguns esforços do Poder Público 

em tratar a problemática habitacional nessas áreas já vinham sendo empregados por meio 

do Programa Guarapiranga, coordenado pelo governo do Estado de São Paulo. As ações do 



 261

Programa foram iniciadas em 1994, e estavam voltadas, principalmente, para o saneamento 

e a urbanização de favelas, buscando reduzir o aporte de cargas poluidoras na represa 

Guarapiranga.  

Os instrumentos legais disponíveis na época, entretanto, não permitiam a 

regularização dos assentamentos objeto de intervenção, sequer, em alguns casos, a 

extensão da rede de esgotamento sanitário a todos os lotes envolvidos. Em muitos casos de 

intervenções do Programa, algumas famílias que tiveram que ser removidas de suas casas 

foram reassentadas em conjuntos habitacionais localizados fora da área de proteção dos 

mananciais, refletindo a lógica que então imperava, a da dissociação do tratamento das duas 

questões: a ambiental e a habitacional. 

Anos se passaram para que a Política Urbana, delineada na CF/88, ganhasse novo 

respaldo, o que aconteceu com a promulgação do Estatuto da Cidade em 2001, no qual 

foram definidos os instrumentos apropriados para o cumprimento da função social da 

propriedade, como as zonas especiais de interesse social, a concessão do direito real de uso 

e a usucapião urbana. As Zonas Especiais de Interesse Social, apesar de terem surgido como 

instrumento urbanístico em âmbito Federal no ano de 1999 (alteração da Lei Federal nº 

6766/79), foram reiteradas pelo Estatuto da Cidade em 2001 com vistas a serem 

incorporadas em cada Plano Diretor Municipal, o mesmo podendo ser dito da concessão do 

direito real de uso, tratada no Decreto-Lei Federal nº 271/67.  

Mediante a incorporação de novos instrumentos no Plano Diretor Municipal de São 

Paulo (2002), novas possibilidades de ação foram oferecidas ao Poder Público, que, com 

maior propriedade, passou a poder equacionar os interesses individuais e coletivos na cidade 

– dentro do seu alcance –, determinando áreas onde a utilização do solo urbano para fins 

sociais ou de preservação ambiental seja prioritária, e o cumprimento dessas intenções seja 

possível. Dentro disso, a questão da viabilização da regularização fundiária dos 

assentamentos precários surge como uma das peças-chave desse quebra-cabeça.   

O instrumento urbanístico dado pela Zona Especial de Interesse Social permite ao 

Poder Público atuar de forma mais específica no território municipal, aumentando a 

efetividade das ações pela possibilidade de articulação das ZEIS com outros instrumentos 

urbanísticos e jurídicos aplicáveis aos assentamentos precários, como é o caso dos 

instrumentos urbanísticos previstos na legislação estadual e dos instrumentos jurídicos 

relativos à titulação ou posse da terra urbana. Trata-se de porções do território, previamente 

definidas para se fazer cumprir a função social da propriedade, estabelecida na Constituição 

Federal, e que propiciam também, especialmente no caso de intervenções em 
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assentamentos precários, ações fundamentadas na garantia ao direito à cidade sustentável, 

o que é prioritário nas APRMs.  

Por meio das ZEIS (definida pelo Plano Diretor do Município de São Paulo) – e de 

forma integrada com outros instrumentos de respaldo jurídico –, é possível proceder a 

regularização urbanística, fundiária e administrativa de assentamentos precários, bem como 

garantir a reserva de terrenos apropriados à construção de habitação de interesse social. 

Nas APRMs, a regularização com recuperação socioambiental dos assentamentos precários 

preexistentes é um dos principais objetivos da nova legislação de proteção e recuperação 

dos mananciais, reiterado e fortalecido com a recente promulgação das leis específicas das 

sub-bacias Guarapiranga e Billings. 

As leis específicas de proteção aos mananciais da sub-bacia Guarapiranga (2006) e 

da sub-bacia Billings (2009) reconheceram as preexistências e especificidades do território 

protegido. Sendo assim, estabelecem que as áreas ocupadas até 2006 por assentamentos 

precários podem ser enquadradas como Áreas de Recuperação Ambiental (tipo 1), desde 

que estejam demarcadas como Zonas Especiais de Interesse Social (tipo 1) pela legislação 

municipal, e sejam objeto de um Programa de Recuperação de Interesse Social, o PRIS, cuja 

elaboração é tanto critério para o enquadramento como ARA 1 quanto forma de tratamento 

da informalidade encontrada.  

O Programa de Recuperação de Interesse Social, que em âmbito municipal 

assemelha-se ao chamado Plano de Urbanização, compreende um perímetro elaborado a 

posteriori, sobreposto às áreas indicadas pelo município como ZEIS 1 e, portanto, passíveis 

de serem definidas como ARAs 1, no qual serão realizadas intervenções de 

recuperação socioambiental e urbanística, visando ao saneamento ambiental da sub-bacia na 

qual se localiza o programa e a regularização urbanística, fundiária e administrativa dos 

assentamentos precários envolvidos.  

A existência de um PRIS de forma concomitante com um Plano de Urbanização 

possibilita a flexibilização dos parâmetros urbanísticos exigidos tanto pela legislação estadual 

como pela municipal, de forma a poder reconhecer situações específicas de cada 

assentamento objeto de intervenção, sem parâmetros predefinidos. Passa-se, nesse sentido, 

do urbanismo normativo e controlador do espaço urbano para um urbanismo adequável à 

realidade existente, mais flexível e inovador, na busca de soluções criativas para as 

intervenções na cidade informal. 

O novo paradigma de regularização, com recuperação socioambiental dos 

assentamentos precários localizados em mananciais, não tem abertura para a visão legal 

anterior. Ele reconhece as especificidades do território e que a remoção de assentamentos 
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precários consolidados representa um alto custo social, econômico e político. Nesse 

contexto, procura tratar a cidade informal com instrumentos que se adequem à sua 

realidade, não prevista nas normas urbanísticas, viabilizando a regularização urbanística, 

fundiária e administrativa mediante intervenção Pública, e, mais do que isso, possibilitando 

intervenções que reflitam na real melhoria da qualidade de vida dessas famílias e na 

recuperação ambiental da microbacia na qual está inserido o assentamento. 

A regularização de assentamentos precários, entretanto, exige uma série de ações 

integradas e concomitantes, de fato possibilitadas por esses instrumentos, porém 

independentes. A regularização de loteamentos dependerá da articulação do Município com o 

loteador irregular, pois aquele é responsável pelo dano causado e deve sanar a 

irregularidade que promoveu. Entretanto, em muitos casos, o loteador é omisso, e, após 

notificações e negociações (e tempo decorrido), a Municipalidade deve assumir sozinha a 

responsabilidade da regularização, ainda que à custa do primeiro. A questão da titulação dos 

lotes é posterior à regularização urbanística, e também deve ser considerada caso a caso 

para a escolha do instrumento jurídico mais apropriado, qual seja: usucapião especial, 

concessão do direito real de uso ou desapropriação. 

A questão da regularização de favelas apresenta situações distintas em relação aos 

loteamentos, especialmente por se tratar geralmente de invasão de terrenos públicos. A 

regularização urbanística, fundiária e administrativa somente é possível se a favela é objeto 

de intervenção pelo Poder Público, por meio de Programas Habitacionais específicos. A 

titulação dos lotes é complexa, pois muitas vezes requer preliminarmente a desafetação de 

áreas consideradas de uso comum do povo, e, além disso, a demarcação individual dos lotes 

fica prejudicada pela sobreposição de residências de proprietários diferentes, sendo que o 

instrumento jurídico mais comumente utilizado no Município de São Paulo é a concessão de 

uso especial para fins de moradia, mas também aplicando-se a concessão do direito real de 

uso e a autorização de uso. 

Em meados dos anos 2000, como forma de atuação do Poder Público nesse novo 

contexto, foi criado o Programa Mananciais – sucessor do Programa Guarapiranga –, 

direcionado aos assentamentos precários, tanto favelas como loteamentos irregulares, 

localizados nos mananciais sul da RMSP. Em uma versão atualizada e ampliada do Programa 

Guarapiranga, o Programa Mananciais busca realizar intervenções de recuperação 

socioambiental dos assentamentos, visando ao saneamento ambiental da sub-bacia na qual 

ocorre a ação, considerando que justamente nos mananciais sul a questão da pressão por 

moradia e da necessidade de preservação ambiental apresentam a tensão mais latente do 

território da metrópole.  
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A recuperação do território dos mananciais ocupado de forma precária é essencial 

para a melhoria da qualidade das águas das represas Guarapiranga e Billings. A atuação do 

Programa Mananciais procura utilizar as possibilidades abertas pelas legislações urbanística e 

ambiental vigentes para o enfrentamento da problemática socioambiental referente aos 

assentamentos precários localizados nos mananciais. Entretanto, a efetividade de suas ações 

depende, fundamentalmente, da articulação entre políticas setoriais de natureza diferenciada 

(de Habitação Social, de Meio Ambiente, de Infraestrutura, de Assistência Social, entre 

outras), bem como entre os atores envolvidos, e, em especial, entre os entendimentos dos 

administradores das diferentes esferas públicas em relação à problemática dos 

assentamentos precários preexistentes e ao alcance da aplicação dos novos instrumentos 

urbanísticos previstos nas legislações vigentes.  

 Dentro disso, é fundamental, portanto, que as políticas urbanas e ambientais 

estejam alinhadas, as intervenções articuladas e as legislações compatibilizadas, de forma a 

propiciar o adequado tratamento desses assentamentos, bem como a proteção do meio 

ambiente, preservando o manancial de água para a presente e as futuras gerações. 

Em ambas as legislações, também aparece a diretriz clara de reassentamento de 

população dentro da APRM caso não seja possível regularizar o assentamento preexistente, 

sendo definidas áreas específicas para novos empreendimentos habitacionais de interesse 

social, quais sejam: ZEIS 4 pela legislação municipal e Sub-área de Ocupação Especial (SOE) 

pela legislação estadual específica de ambas as sub-bacias. Tal possibilidade altera a forma 

anterior como eram tratados os reassentamentos, ou seja, sempre fora do limite da área de 

proteção aos mananciais, e, ao fazê-lo, reconhece a problemática social intrínseca aos 

assentamentos precários, bem como a importância da manutenção da unidade de vizinhança 

para a melhoria da qualidade de vida em cada comunidade, na qual a ajuda mútua é 

essencial para alavancar mudanças. 

Cabe ressaltar que, embora as legislações municipal e ambiental estadual ainda não 

estejam compatibilizadas – o que deverá ocorrer com a revisão das leis municipais (PDE e 

LUOS) –, a propositura de instrumentos urbanísticos semelhantes (ZEIS 1 e ARA 1), para 

tratar os assentamentos precários, indica a existência da mesma linha de raciocínio nas 

esferas de governo Municipal e Estadual, o que é fundamental. Com relação à revisão da 

legislação municipal, as perspectivas são de incorporação de novos perímetros de ZEIS e de 

revisão dos existentes, de forma a melhor enquadrar a realidade existente, em busca do 

melhor tratamento para as áreas de interesse social e, especialmente, no âmbito desta 

pesquisa, para a regularização dos assentamentos precários. Cabe salientar, entretanto, que 
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a revisão do Plano Diretor deverá ser efetivada até o final do ano de 2012, e que a revisão 

da Lei de Uso e Ocupação do Solo será na sequência, ainda sem data prevista. 

Com relação ao alinhamento das legislações aplicáveis ao território dos mananciais 

sul, destacam-se os desafios inerentes à existência de limites territoriais diversos, quais 

sejam: político administrativo e bacias hidrográficas. Nos mananciais, o território está 

submetido tanto à legislação dos Municípios abrangidos quanto à legislação específica de 

cada sub-bacia. Nesse sentido, o grande desafio da compatibilização das legislações, que é 

fundamental para as intervenções nesse território, bem como para a simplificação desejável 

do licenciamento das atividades, está na construção de consensos com relação à definição 

das áreas por suas especificidades e dos parâmetros urbanísticos aplicáveis a elas, uma vez 

que existem diversas interfaces administrativas e as legislações incidentes, inclusive as 

ambientais específicas, foram elaboradas em momentos distintos, resultando em 

divergências.  

Refletindo o processo político-social que as deu origem, as leis específicas das sub-

bacias Guarapiranga e Billings possuem distinções claras no tratamento das especificidades 

do território, destacando-se a condução da regularização dos assentamentos precários e da 

construção de novas unidades habitacionais de interesse social. O fato de lei específica da 

Guarapiranga apresentar parâmetros mais restritivos do que a da Billings implica na atuação 

diferenciada sobre áreas com características semelhantes, inclusive no mesmo município, 

conduzindo a resultados diversos. 

Nesse cenário, as intervenções do Poder Público pelo Programa Mananciais 

encontram dificuldades no equacionamento das questões legais. Na subprefeitura da Capela 

do Socorro, por exemplo, na qual estão inseridos os dois estudos de caso selecionados nesta 

pesquisa, mais da metade do território encontra-se em Área de Proteção aos Mananciais, 

sendo parte referente à sub-bacia Guarapiranga e parte à sub-bacia Billings. Os atores 

envolvidos nas intervenções em assentamentos precários desta subprefeitura deparam-se 

com a complexidade de trabalhar com parâmetros distintos definidos em três legislações: a 

municipal e as duas leis estaduais ambientais específicas de cada uma das sub-bacias, 

prevalecendo ora o de uma, ora o da outra legislação específica, conforme a localização do 

assentamento no território municipal e da sub-bacia. 

Por meio dos dois estudos de caso escolhidos como exemplares, o Jardim 

Iporanga/Jardim Esmeralda, na sub-bacia Guarapiranga, e o Cantinho do Céu/Gaivotas, na 

sub-bacia Billings – ambos localizados na subprefeitura da Capela do Socorro –, procurou-se 

identificar as principais potencialidades e desafios da aplicação do instrumento ZEIS para a 

regularização dos assentamentos precários preexistentes em área de mananciais, bem como 



 266

para a recuperação socioambiental do assentamento e a melhoria da qualidade da água das 

sub-bacias. 

As ações desenvolvidas pelo Poder Público procuraram recuperar os assentamentos, 

entendendo-os como bairros precários. As intervenções voltaram-se principalmente à 

urbanização dessas áreas e ao saneamento ambiental das microbacias envolvidas, no intuito 

de atingir a recuperação socioambiental dos bairros como um todo. 

Tendo em vista a distância temporal que separa as duas intervenções, e as 

características estruturais de cada assentamento, verificou-se que a atuação do Poder 

Público apresentou algumas características distintas. No caso do núcleo Jardim 

Iporanga/Esmeralda, a intervenção foi realizada pelo Programa Guarapiranga e ateve-se 

principalmente à porção do assentamento ocupada por favelas. Houve a recuperação das 

águas do córrego Iporanga e a construção de unidades habitacionais dentro da área de 

intervenção, com a conclusão das obras já pelo Programa Mananciais. Na época do início das 

intervenções, estava ainda sendo construída uma metodologia de urbanização de favelas, e 

boa parte do aprendizado adquirido com essa experiência foi agregado à metodologia hoje 

aplicada no Município de São Paulo nas obras da Sehab. 

As intervenções no Jardim Iporanga/Esmeralda procuraram melhorar a qualidade de 

vida da comunidade, por meio da eliminação das áreas de risco e construção de novas 

unidades habitacionais como elementos contíguos à morfologia, definindo espaços públicos 

de convívio e procurando integrar o bairro ao elemento água. Procurou-se também fortalecer 

as relações sociais da comunidade por meio da criação de espaço para a instalação da 

associação do bairro.  

Decorridos mais de dois anos do término das obras nas favelas, verifica-se o quão 

importante foram as intervenções para a comunidade beneficiada. As áreas públicas criadas 

foram apropriadas pelos moradores, que procuram manter a qualidade do espaço. O 

desenvolvimento de atividade de coleta seletiva do lixo para reciclagem, desenvolvido pelos 

próprios moradores, propicia a manutenção da limpeza do córrego e dos espaços públicos. A 

associação dos moradores é atuante, e atualmente está preocupada em criar formas de 

geração de emprego e renda para a comunidade e manter atividades e espaços para as 

crianças, inclusive procurando identificar e eliminar pontos de vendas de drogas. O 

acompanhamento social do Poder Público, como forma de dar apoio à comunidade, também 

é muito importante, mas as mudanças estão partindo deles. 

As ações no Cantinho do Céu ainda estão em andamento, conforme projeto 

elaborado no âmbito Programa Mananciais e empregam a metodologia definida para 

urbanização de favelas, com o desenvolvimento prévio de projetos básicos. Algumas 
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experiências já estão sendo incorporadas como práticas a serem seguidas em outras 

intervenções, como a elaboração dos projetos executivos conforme vai sendo dada 

sequência às obras.  

No Cantinho do Céu, o projeto procura compreender as especificidades da ocupação 

urbana existente em sua inserção na sub-bacia Billings. A proposta de integração da 

comunidade com o elemento água é partido do projeto. Procura-se definir áreas de convívio 

social e de proteção ambiental junto às margens da represa, e propiciar desde o início o 

envolvimento da comunidade com o projeto. Nesse sentido, destaca-se a importância de tal 

abrangência do projeto, como forma de recuperação socioambiental do assentamento por 

meio do desenho ambiental. 

Embora sendo objeto de intervenções pelo Poder Público em momentos distintos, 

ambos os casos encontram-se com o processo de regularização pendente, mesmo onde as 

obras já foram finalizadas. Nesse sentido, a possibilidade de indicação das áreas desses 

assentamentos como Programas de Recuperação Social – PRIS, tanto à luz da lei específica 

da Guarapiranga como da Billings, traz um avanço inegável para o tratamento da 

informalidade urbana encontrada, possibilitando a regularização plena das áreas indicadas 

pela legislação municipal como ZEIS 1. Verifica-se a desejável simplificação da legislação 

para atender a função social e ambiental da propriedade, embora os procedimentos de 

legalização ainda permaneçam um tanto complexos, com dependência de análises de 

diversos órgãos, representando um desafio a ser superado. 

É importante destacar que, embora a execução das obras de intervenção seja 

essencial para a regularização urbanística, esta não será obtida sem a constituição de um 

processo administrativo a ser analisado pelos órgãos municipais e estaduais competentes. A 

regularização administrativa, e a regularização fundiária, que em conjunto com a 

regularização urbanística constituem a regularização plena do assentamento, também não 

serão obtidas sem a análise pelo Poder Público. 

Ainda que a titulação dos lotes possa ser concedida, em alguns casos, após a 

execução das obras, a exemplo do assentamento Presidente Jordanópolis, vizinho do Jardim 

Iporanga/Esmeralda, deve-se considerar que a regularização jurídica é apenas um viés da 

regularização. É importante que a regularização de um assentamento seja plena, 

proporcionando tanto a segurança de posse (mediante registro da titulação no cartório de 

registro de imóveis onde conste depositada a planta da intervenção realizada), quanto à 

melhoria da qualidade de vida dessas pessoas por meio de obras de urbanização, além da 

possibilidade de aceitação de situações particulares mediante a instituição de zoneamento 

especial de interesse social, incorporando a cidade informal à cidade reconhecida. 
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Em outras palavras, não basta apenas realizar as obras de urbanização de favelas ou 

adequação de loteamentos irregulares, ainda que sejam essenciais para a melhoria da 

qualidade de vida dessas comunidades, mas deve-se tratar o assentamento de forma 

completa, da regularização plena ao acompanhamento social e ambiental pós-intervenção, 

visando à integração econômica e social dessas pessoas e a compreensão dessas áreas 

como bairros. A introdução e manutenção da qualidade ambiental e urbanística nesses 

bairros precários, possibilitada pela legislação vigente, requer participação efetiva dos atores 

envolvidos, especialmente da comunidade beneficiada, além de investimentos públicos por 

meio de Programas definidos no âmbito das Políticas Urbanas, com especial destaque para a 

política habitacional, e parcerias com o setor privado, para a continuidade das ações, quando 

encerrada a intervenção pelo Poder Público. 

No âmbito das áreas de mananciais, o desafio é para além da regularização dos 

assentamentos precários. Sem dúvida, a definição dos instrumentos urbanísticos ZEIS 1 e 

ARA 1 é de fundamental importância para a consecução deste objetivo, entretanto, a 

recuperação socioambiental deve fazer parte do processo e ser assegurada pós-intervenção. 

As diretrizes para a recuperação socioambiental devem estar claras em ambas as legislações, 

uma vez que estas devem ser alinhadas. 

Verifica-se que hoje ainda há divergências sobre os aspectos que impulsionariam a 

recuperação socioambiental. As leis específicas da Guarapiranga e da Billings são distintas 

nesse ponto, sendo a lei da Billings mais completa justamente pelo tempo que separa a 

elaboração das duas. Considera-se essencial que as diretrizes de recuperação 

socioambiental, tais como as diretrizes para urbanização de favelas, tenham critérios 

claramente definidos pelo Poder Público, tanto no âmbito municipal quanto estadual, por se 

tratar de áreas de interesse metropolitano. 

Para os moradores das áreas de mananciais, que atualmente vislumbram 

possibilidades de regularização e recuperação de seus bairros, considera-se de suma 

importância, além da simplificação da legislação em prol do reconhecimento das 

especificidades do território, a desburocratização dos processos de análise, cujo tempo 

demandado é diverso do tempo que essas pessoas requerem para a inclusão social. Enfim, 

atender às necessidades da população e a diversidade dos bairros é de crucial importância 

para a recuperação dos mananciais de água, para a presente e as futuras gerações. 
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