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RESUMO 

 

IKEMATSU, Priscila. Conflitos e desafios na gestão da Bacia Hidrográfica do 
Reservatório Guarapiranga. Dissertação (Mestrado), Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo – FAU. Universidade de São Paulo – USP. São Paulo: FAU USP, 2014. 

 

A transformação da paisagem das áreas de mananciais vem sendo influenciada 
decisivamente pelas dinâmicas urbanas que nela incidem e pelas políticas públicas 
responsáveis pela sua proteção e recuperação. O presente trabalho objetiva analisar os 
conflitos e os desafios na gestão da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, uma área de 
extrema importância para a Região Metropolitana de São Paulo, responsável pelo 
fornecimento de água para aproximadamente quatro milhões de habitantes. A análise foi 
realizada à luz do reformulado aparato normativo e institucional proposto pela “Nova Política 
Estadual de Proteção e Recuperação aos Mananciais” (Lei n° 9.866/97), incluindo a 
legislação específica que hoje estabelece as diretrizes, normas e padrões de ocupação na 
Bacia do Guarapiranga (Lei n° 12.233/06). Além disso, foram avaliadas as transformações 
que ocorrem na Bacia, obtendo-se informações (históricas e atuais) sobre: o crescimento 
urbano e populacional, infraestrutura de saneamento, qualidade da água e obras na região. 
Complementarmente, foram utilizados diálogos realizados com interlocutores atuantes na 
área, revelando aspectos não apreendidos apenas com a pesquisa bibliográfica e 
documental. Os resultados indicaram que, embora a proposta normativa atual represente 
um avanço em termos de instrumentos para efetivar os objetivos almejados, ainda enfrenta 
desafios de ordem institucional e operacional. Verificou-se a necessidade de fortalecimento 
dos vínculos entre os entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos e 
insuficientes condições para um envolvimento mais profundo dos atores. Com isso, vários 
conflitos se revelam, desde o crescimento urbano e populacional em áreas planejadas para 
coibir a expansão urbana; qualidade da água aquém da situação ideal, relacionada à 
presença de esgotos domésticos e outros tipos de efluentes; e as grandes obras de 
infraestrutura públicas e privadas, que geram efeitos às vezes contrários à necessidade de 
preservação do manancial. A análise do futuro da área ainda aponta para grandes 
transformações, dado o enorme conjunto de fatores que incidem na área e por ser uma das 
poucas que ainda restam para absorver a expansão urbana e os interesses de diferentes 
grupos sociais na luta pela apropriação da terra e pela proteção dos mananciais. Para 
concretizar o futuro desejável da área de estudo deve ser prioridade o planejamento 
integrado; projetos contínuos e de longo prazo; cooperação intergovernamental; 
compromisso e vontade política; priorização de ações preventivas ao invés de corretivas; 
inclusão da população em processos educativos e participantes em torno da problemática 
apresentada; e, sobretudo, permear melhor as informações que são para a gestão, para o 
entendimento e para o fortalecimento das políticas públicas. 

 

Palavras-chave: mananciais, legislação ambiental, conflito, Bacia do Guarapiranga. 



 

ABSTRACT 

 

IKEMATSU, Priscila. Conflicts and challenges for management of Guarapiranga 
watershed. Dissertação (Mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU. 
Universidade de São Paulo – USP. São Paulo: FAU USP, 2014. 

 

Landscape of water source areas has been changed by urban dynamics and public polices 
for protection and recovery of water resources. This work aims to analyze conflicts and 
challenges for management of Guarapiranga Watershed, an extremely important water 
source area of Metropolitan Region of Sao Paulo, which supplies 4 million people. In order to 
understand the transformations of landscape in Guarapiranga Watershed the new State 
Policy for Protection and Recovery of Water Source Areas (Law 9,866/97) was analyzed, 
including specific legislation which nowadays establishes rules and guidelines for land use in 
Guarapiranga Watershed (Law 12,233/06). Additionally, were selected some essential 
information: urban and population growth in protected areas, water quality and interventions 
in the region. Also people who live and work there were interviewed to improve the 
knowledge of problems. The results showed that, despite current legislation represents a 
progress in proceedings and regulatory instruments, technical and operational challenges 
persist. It was found that it is necessary strengthen the relation between the members of the 
Water Resources of Planning and Management System. In this context, several conflicts are 
observed, like urban and population growth in protected areas, unsatisfactory water quality; 
and interventions (public and private), which sometimes conflict with needs of water source 
protection. The analysis of the future of landscape still points to major changes, due the huge 
number of factors that affect the area and for being one of the few regions that is able to 
absorb the urban expansion and the interests of different social groups in the struggle for the 
appropriation of land and the protection of water sources. To achieve the desirable future for 
the area, it should be priority integrated planning, ongoing projects and long-term 
intergovernmental cooperation, preventive actions, and, above all, better communication that 
is for management, for understanding and for the strengthening of public policies. 

 

Keywords: water source; environmental legislation; conflicts; Guarapiranga watershed. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda a relação “proteção dos mananciais versus urbanização” na 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), considerando as dinâmicas urbanas no 
conjunto metropolitano e as políticas públicas elaboradas para a proteção e recuperação 
dos mananciais1.  

A importância do tema vincula-se à questão do fornecimento de água potável para a 
população da maior metrópole do Brasil. A RMSP está inserida em uma Bacia com balanço 
hídrico2 preocupante (a Bacia do Alto Tietê) resultado da oferta natural restrita por ser uma 
região de cabeceiras3 e à elevada demanda devido à grande população e às atividades 
econômicas que abriga. Além disso, por ser o maior aglomerado urbano do país, as 
reservas de água hoje existentes estão submetidas a intensos impactos advindos da 
expansão urbana, afetando a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos utilizados 
para o abastecimento devido à deterioração dos seus principais reservatórios.  

No meio urbano, as bacias de mananciais são afetadas em quantidade e qualidade pelo 
crescimento populacional. A qualidade é afetada pela ausência de um sistema de 
saneamento ambiental adequado, gerando uma enorme quantidade de efluentes 
despejados in natura nos corpos d’água; e a quantidade pelo aumento da demanda por 
água potável. Diversos processos se relacionam a essa condição, tais como: o 
desmatamento e a impermeabilização do solo, ocasionando o aumento do escoamento 
superficial, assoreamento, deslizamentos de encostas, enchentes, elevação da temperatura 
local e desequilíbrio da fauna regional, como mostra a Figura 1.  

 
Figura 1 – Efeitos da urbanização nos mananciais.  

                                                           
1
 Os mananciais são as águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou 

potencialmente utilizáveis para o abastecimento público (SÃO PAULO, 1997).  
2
 O balanço hídrico é definido pela relação entre os volumes de água disponíveis (oferta) com a demanda atual e projetada. De 

acordo com o Plano de Bacia do Alto Tietê a disponibilidade hídrica por habitante na Bacia é baixa: 200 m3/hab./ano, índice 
muito inferior ao considerado crítico pela Organização das Nações Unidas que é de 1.500 m3/hab./ano (FUSP, 2009).  
3
 As regiões de cabeiras, apesar da alta densidade de drenagem, são compostas por cursos d’água de pequeno porte, 

resultando em uma oferta pequena quando comparadas a outras partes da Bacia.  
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O potencial de interferência é particularmente agudo nas grandes metrópoles, onde todos os 
efeitos são multiplicados (TAGNIN; MAGALHÃES, 2001), pois as dinâmicas urbanas que 
imperam no território estão muitas vezes relacionadas aos interesses econômicos pautados 
no discurso de progresso.  

As ações pioneiras voltadas à proteção dos recursos hídricos e dos mananciais foram 
concebidas quando predominava um modelo econômico e cultural no qual se permitia a 
exploração ilimitada dos recursos naturais para acelerar e aumentar a produção de energia, 
sem os investimentos necessários em termos de infraestrutura sanitária urbana, resultando 
em reflexos negativos sobre os rios e mananciais da RMSP (MARCONDES, 1999; 
MENDES; CARVALHO, 2000; FRACALANZA; CAMPOS, 2006). Segundo Fracalanza e 
Campos (2006), esse modelo associado à expansão urbana desenfreada em direção às 
áreas de mananciais acabou por traçar o destino dos recursos hídricos na Bacia do Alto 
Tietê, conduzindo a uma crise permanente. 

As primeiras normas elaboradas exclusivamente para a proteção dos mananciais datam da 
década de 1970 (Leis Estaduais no 898/75 e no 1.172/76) e foram elaboradas com o intuito 
de preservar as principais fontes de água da metrópole paulista, estabelecendo restrições 
de ocupação e uso do solo de acordo com densidades populacionais permitidas. Quando se 
buscam evidências sobre os resultados dessa política, diversas posições e questionamentos 
são encontrados, que oscilam desde a crítica à atuação do poder público em relação à falta 
de fiscalização efetiva para fazer cumprir as restritivas normas de uso e ocupação do solo, 
até a contestação da própria lei, supostamente útil para regular a economia urbana formal, 
mas pouco eficaz para lidar com a informalidade urbana já instalada (MARCONDES, 1999; 
GONÇALVES, 2005; MARTINS, 2006).  

Como decorrência das proibições dessas Leis pioneiras e da intensa dinâmica urbana 
metropolitana, algumas bacias de mananciais passaram a abrigar um padrão urbano 
marcado pela falta de infraestrutura urbana básica, com sérias consequências para a 
qualidade das águas, como é o caso da Bacia do Guarapiranga.  

Apesar das Leis Estaduais nº 898/75 e nº 1.172/76 representarem um avanço no 
planejamento urbano ao considerar a possibilidade de resolução dos problemas ambientais 
no contexto metropolitano; e ao estabelecer categorias de áreas de proteção seguindo 
critérios relacionados a parâmetros de controle da qualidade das águas, uma inovação para 
a época, não logrou, por uma série de motivos, o modelo de ocupação tal qual foi previsto, 
já que as áreas que deveriam estar livres da ocupação urbana foram habitadas 
(SÓCRATES et al., 1985; SPÖRL; 1995; BUENO, 2004)4. 

A insuficiência desse primeiro modelo; o aumento do interesse pela questão da água, 
inclusive em discussões internacionais; a situação de degradação dos mananciais da 
metrópole; e o momento político em que o país se encontrava permitiram condições para 
aprimorar alguns aspectos do aparato normativo vigente e para estabelecer novos 
instrumentos de planejamento e gestão. Tais intenções estão materializadas na Lei Estadual 
nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, conhecida como a “Nova Lei de Mananciais”. Essa 
Lei prevê a elaboração de leis específicas que revogam o disposto nas Leis nº 898/75 e nº 
1.172/76 e definem novos padrões ambientais e urbanísticos de ocupação estabelecidos no 

                                                           
4
 Mas deve ser salientado que o motivo para o não atendimento integral dos objetivos pretendidos pela LPM não foi apenas da 

norma em si, mas de todo o contexto urbano e institucional na qual ela estava inserida. Este assunto será abordado com mais 
ênfase no Capítulo 2 – A normatização da paisagem. 



17 

 

Comitê5 e Subcomitês6 de Bacias Hidrográficas (Figura 2). A primeira Lei Específica 
aprovada nesse contexto foi a da Bacia do Guarapiranga (Lei Estadual nº 12.233, de 16 de 
janeiro de 2006). 

 
Figura 2 – Evolução da Política Pública de Proteção aos Mananciais.  

A proposta atual pauta-se nas diretrizes da descentralização das instâncias de gestão, 
decisão e ação, bem como na abertura à participação, como preconiza a Constituição 
Federal de 1988 e a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 7.663/91), 
conforme esquematizado na Figura 3. Os pressupostos que orientam esses novos 
paradigmas e que hoje amparam as políticas em curso nas áreas de mananciais da RMSP 
são analisados ao longo deste trabalho. 

 
Figura 3 – Princípios básicos da Política Estadual de 

Recursos Hídricos e da Nova Lei de Mananciais. 

                                                           
5
 A Lei Estadual no 7.663/91 (SÃO PAULO, 1991), define entre outros aspectos, que os Comitês de Bacia Hidrográfica são 

órgãos colegiados, consultivos e deliberativos, de nível estratégico, com composição tripartite de representantes do Estado, 
Municípios e Sociedade civil organizada, assegurada a participação paritária dos Municípios em relação ao Estado. A RMSP 
está inserida na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, cuja gestão é feita pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT).  
6
 Como a Bacia do Alto Tietê apresenta uma realidade conflituosa que envolve problemas diversos e complexos, decidiu-se 

pela descentralização administrativa do CBH-AT, com a criação de cinco Subcomitês: Cotia-Guarapiranga, Alto Tietê-
Cabeceiras, Billings-Tamanduateí, Juqueri-Cantareira e Pinheiros-Pirapora, instalados entre 1997 e 1998. 



18 

 

Os aspectos apresentados na Figura 3, apesar de explicitados na Constituição Federal de 
1988, na Política Estadual de Recursos Hídricos e na Nova Lei de Mananciais, enfrentam 
desafios para a sua prática, entre os quais se destacam:  

→ A utilização da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, que não 
coincide com os limites político-administrativos consolidados e cujo conceito não é 
suficientemente conhecido pelos gestores públicos. De acordo com Lanna (2000), 
sobre a bacia hidrográfica imperam tanto leis federais quanto as estaduais e 
municipais, o que demanda a mobilização das forças políticas, institucionais, 
administrativas, técnicas e financeiras desses entes federativos na árdua tarefa de 
melhorar o que já existe, corrigir problemas pretéritos oriundos da falta de 
planejamento adequado e planejar o futuro para evitar que erros outrora cometidos 
venham a se repetir;  

→ A criação de um novo espaço voltado à coordenação das ações (o Comitê de Bacia 
Hidrográfica - CBH), que propõe integrar órgãos normativos, entes administrativos ou 
unidades operacionais de natureza complementar com diferentes áreas e formas de 
atuação (Estado e Municípios), além de envolver entes de fora do Governo – a 
sociedade civil organizada. Conciliar os diferentes interesses, articular sistemas e 
instituições que atuam em limites distintos, aliada à existência de estruturas 
administrativas setoriais que tradicionalmente não coadunam, gera uma dificuldade 
para a implementação do modelo de gestão desejado; e 

→ A complexidade do maior aglomerado urbano do Brasil, no caso dos mananciais em 
regiões metropolitanas, onde coexistem o grande potencial de desenvolvimento do 
país e os mais graves problemas sociais. Nesse cenário, as áreas de mananciais 
têm tanto a função de fornecer água para abastecer a população e permitir o 
desenvolvimento de uma série de atividades; quanto de cobrir forçadamente o déficit 
habitacional existente, visto que essas áreas são providas de extensos terrenos 
livres que acabam se tornando o refúgio daqueles que não tem alternativa de 
moradia. A resolução dos conflitos urbanos, sociais e ambientais é um dos maiores 
desafios para a gestão dessas áreas. 

A ocupação urbana nos mananciais evidencia, portanto, uma série de desafios para atingir 
os objetivos estabelecidos nas políticas públicas existentes nesse tema, tais como: a 
extensão da área a proteger, os interesses dos diversos atores, a dinâmica urbana e 
econômica, além da grande demanda por habitação pela população de baixa renda que 
busca nas áreas de mananciais uma alternativa de moradia.  

Deste modo, esta pesquisa não trata apenas da gestão da água enquanto recurso, mas do 
gerenciamento de um bem coletivo que incide em uma área com sua relevância social, 
ambiental e econômica. Por isso, a importância de entender a realidade por meio do estudo 
dos elementos físicos, biológicos e antrópicos que compõem a sua paisagem (um conjunto 
único e indissociável segundo Bertrand, 1972); do homem e seu ambiente, aproximando-se 
da dinâmica intrínseca à problemática em questão. Compreender a gestão da Bacia implica 
em reconhecer seus valores e estabelecer formas de ação particularizadas aos elementos e 
agentes específicos dessa paisagem, revelando conflitos e desafios vinculados à 
implementação da política pública de proteção aos mananciais.  
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Objetivo 

Este trabalho objetiva analisar os conflitos e os desafios na gestão da Bacia Hidrográfica do 
Reservatório Guarapiranga à luz da atual Política de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais do Estado de São Paulo – Lei nº 9.866/97. 

Com os resultados desta pesquisa almeja-se contribuir com o processo de discussão sobre 
os problemas e as possíveis soluções para as dificuldades de gerir essa área, apresentando 
subsídios para o seu entendimento e incitando reflexões acerca dos desafios que perduram. 
A possibilidade de fornecer informações para os envolvidos nessa realidade – órgãos 
gestores, movimentos sociais e ambientais, bem como população efetivamente residente – 
representa uma satisfação subjetiva e vai ao encontro dos ideais construídos durante minha 
carreira profissional e aos princípios que norteiam os estudos do Núcleo de Estudos da 
Paisagem (NEP) do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade (Labcidade)7, ao qual 
esta pesquisa está vinculada. Isso porque a questão dos mananciais da metrópole paulista 
não depende apenas de decisões de ordem técnica, pois envolve o aspecto político e é de 
interesse de toda a sociedade.  

A seleção do estudo de caso 

A Bacia Hidrográfica do Guarapiranga está localizada integralmente na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP) e possui uma área de drenagem de aproximadamente 
638 km2 (8% da área total da RMSP). Tem como principal corpo d’água o reservatório 
Guarapiranga, sendo os rios Parelheiros, Embu-Mirim, Embu-Guaçu e seu afluente, o 
Ribeirão Santa Rita, seus principais tributários (SÃO PAULO, 1999; WHATELY; CUNHA, 
2006a e 2006b; SÃO PAULO, 2010).  

Essa Bacia compreende parte do território dos municípios de São Paulo (Subprefeituras de 
Capela do Socorro, M’Boi Mirim e Parelheiros), Embu8, Itapecerica da Serra, Cotia, São 
Lourenço da Serra e Juquitiba, e toda área do município de Embu-Guaçu, todos inseridos na 
RMSP.   

A Tabela 1 apresenta a porcentagem de cada município na área de estudo. A Figura 4 
ilustra os municípios que a compõem, destacando a sua inserção na maior metrópole 
brasileira e as subprefeituras do município de São Paulo que incidem na Bacia. São Paulo é 
a única municipalidade pertencente à área analisada a apresentar o seu território dividido 
em administrações regionais descentralizadas – as Subprefeituras, distintas em relação às 
particularidades que as caracterizam. 

 

                                                           
7
 Os estudos na região de mananciais dos reservatórios Billings e Guarapiranga do Núcleo de Estudos da Paisagem (NEP), 

iniciaram-se com a participação no projeto de Políticas Públicas (FAPESP) coordenado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Ambiental (PROCAM/USP). Este Projeto foi realizado entre 2008 e 2010 nos municípios de Embu e Taboão da Serra, 
tendo como foco a Aprendizagem Social na gestão de recursos hídricos. Também foram realizados trabalhos de iniciação 
científica, de conclusão de graduação (por Gabriella R. Radoll município do Embu, entre 2009 e 2010); e no Plano de Manejo 
dos Parques da Compensação do Rodoanel Trecho Sul, coordenado pelo Departamento de Geografia da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH USP). Dessas atividades resultaram as primeiras pesquisas de pós-graduação 
na zona sul do município de São Paulo. Além dessa pesquisa, foram desenvolvidos os mestrados de Simone Miketen (início 
em 2010, sobre as áreas rurais em processo de conversão agroecológica no contexto urbano), de Gabriella R. Radoll (início 
em 2011, sobre as potencialidades para a criação de sistema de espaços públicos de conservação e lazer no Parque Itaim), e 
de Melissa Matsunaga (início em 2012, com o estudo de caso do Cantinho do Céu, na represa Billings). 
8
 A Lei nº 14.537, de 6 de setembro de 2011, altera o nome do Município de Embu para “Embu das Artes”. Neste trabalho, será 

utilizada a designação “Embu”, visto que os levantamentos utilizados nesta pesquisa adotam essa denominação. 



20 

 

Tabela 1 – Municípios localizados na Bacia do Guarapiranga: áreas e percentuais. 

Município 

Área total 
do 

município 
(km2) 

Área do 
município 
na bacia 
(km2) 

Área do 
município 
na bacia em 
relação à 

área total do 
município 

(%) 

Área do 
município na 
bacia em 

relação à área 
total da bacia 

(%)  

Área do 
reservatório 
no município 

(km2) 

Área do 
reservatório 
em relação 
à área do 
município 
na bacia (%) 

Cotia 325,89 22,28 6,8 3,5 0,0 0,0 

Embu 70,08 40,71 58,1 6,4 0,0 0,0 

Embu-Guaçu 155,04 155,04 100,0 24,3 1,0 0,6 

Itapecerica da Serra 151,80 145,88 96,1 22,9 0,8 0,5 

Juquitiba 521,60 7,81 1,5 1,2 0,0 0,0 

São Lourenço da 
Serra 

186,71 33,07 17,7 5,2 0,0 0,0 

São Paulo 1.522,99 233,02 15,3 36,5 24,9 10,7 

Total 2.934,11 637,80 - 100% 26,7 - 

 
Figura 4 – Localização da Bacia do Guarapiranga na RMSP e os municípios que a compõem. 

Hidrograficamente a área de estudo localiza-se na Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (UGRHI) nº 06, denominada Bacia do Alto Tietê, uma das 22 UGRHIs em que o 
Estado de São Paulo está dividido. A Bacia do Guarapiranga confronta-se com a Bacia 
Hidrográfica do reservatório Billings a leste, também com alto grau de ocupação urbana e 
inúmeros conflitos socioambientais; a sudeste com Bacia do Capivari-Monos, ainda pouco 
ocupada e fora da Bacia do Alto Tietê; a noroeste com a Bacia do rio Cotia, onde está 
inserido o Reservatório Pedro Beicht; e a norte com a Bacia Penha-Pinheiros, que contém 
grande parte da área urbanizada do município de São Paulo, conforme ilustra a Figura 5. 
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Figura 5 – Localização da Bacia do Guarapiranga nas UGRHIs, Bacia do Alto Tietê e bacias fronteiriças. 
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A Bacia do Guarapiranga constitui hoje o segundo manancial9 de maior importância para o 
abastecimento público da RMSP, sendo responsável pela produção de água que atende 
quatro milhões de habitantes das zonas sul e sudoeste da capital paulista (regiões de Santo 
Amaro, Morumbi, Pinheiros e Butantã). De acordo com o Plano da Bacia do Alto Tietê 
(FUSP, 2009) o Sistema Guarapiranga funciona da seguinte forma: a água captada é 
conduzida para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Alto da Boa Vista, e 
posteriormente é distribuída para a população. Além da captação no próprio reservatório de 
mesmo nome, a Sabesp faz a adução e o bombeamento do rio Capivari e do braço 
Taquacetuba na Billings10 (Figura 6). A incorporação de novas aduções foi necessária como 
resposta à crescente demanda por água na RMSP (MATEUS, 2006).  

 

Figura 6 – Representação esquemática do funcionamento do Sistema Produtor Guarapiranga.  
Fonte: FUSP (2009: 126). 

O Sistema Guarapiranga faz parte do Sistema Integrado de Abastecimento de Água, da 
metrópole paulista, composto pelos seguintes sistemas: Cantareira, Guarapiranga, Rio 
Grande (Billings), Cotia (Alto e Baixo), Alto Tietê, Rio Claro e Ribeirão da Estiva (de 
pequeno porte), os quais utilizam basicamente mananciais de superfície (Figura 7). A 
operação desse Sistema é de responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Sabesp. Os Sistemas Produtores são interligados pelo Sistema 
Adutor Metropolitano (SAM) que, além de conduzir a água tratada da ETA aos reservatórios 
setoriais de distribuição, para posterior distribuição pelas redes primárias e secundárias, 
também permite a transferência de água entre os sistemas produtores em momentos de 
restrição em algum deles ou de execução de serviços de manutenção. O SAM fornece água 
para a população de 21 municípios da RMSP, sendo os demais abastecidos por pequenos 
sistemas isolados, poços ou nascentes. 

                                                           
9
 Na década de 1950 o sistema Guarapiranga era o principal sistema produtor de abastecimento da cidade de São Paulo 

(SABESP, 2008). Hoje ele só não é maior do que o Sistema Cantareira, considerado o maior sistema de abastecimento público 
da América Latina (WHATELY; CUNHA, 2006a). 
10

 A transposição do rio Capivari para o rio Embu-Guaçu é a mais antiga (não obtemos informações precisas da data). A 
realizada no Braço da Billings para o rio Parelheiros está em funcionamento desde 2000 (WHATELY; CUNHA, 2006a). 
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Figura 7 – Sistemas Produtores de Água na RMSP.  

Fonte: Whately e Cunha (2006a). 
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Como se observa na Tabela 2, os Sistemas Cantareira, Guarapiranga/Taquacetuba 
(Billings) e Rio Grande/Billings são responsáveis por 77% da água utilizada para 
abastecimento da RMSP, dos quais aproximadamente 49% provêm do Sistema Cantareira, 
21% do Sistema Guarapiranga e 7% do Sistema Rio Grande/Billings. Já o Sistema Produtor 
Alto Tietê e Sistema Produtor Rio Claro, respondem juntos por 21% da produção11 
(WHATELY; DINIZ, 2009: 20).  

Tabela 2 – Disponibilidade Hídrica e Capacidade de Produção dos Sistemas Produtores da RMSP. 

Sistema Produtor 
Disponibilidade Hídrica (m³/s) 

Capacidade Nominal 
de Produção População 

atendida 
(milhões de hab) * Bacia do Alto 

Tietê 
Reversão Total (m³/s) % 

Cantareira 3,4 27,9 31,3 33,0 49 8,1 

Guarapiranga 13,3 1,0 14,3 14,0 21 3,8 

Alto Tietê 9,7 --- 9,7 10,0 15 3,1 

Rio Grande/Billings 4,8 --- 4,8 4,5 7 1,6 

Rio Claro 3,5 0,5 4,0 4,0 6 1,2 

Alto Cotia 1,1 --- 1,1 1,2 2 0,4 

Baixo Cotia 0,8 --- 0,8 1,0 1 0,5 

Ribeirão da Estiva 0,1 --- 0,1 0,1 0 0,04 

TOTAL 36,7 29,4 66,1 67,8 100 18,7 

Fonte: ENCIBRA/PRIME (2011). * Dados de população: Sabesp, referente ao ano de 201012. 

No entanto, alguns aspectos devem ser destacados na operação do SAM, tais como:  

→ A elevada perda de água nos sistemas de distribuição. De acordo com Mateus 
(2006), no funcionamento do Sistema ocorrem perdas de água que podem ser de 
dois tipos: “escape” de água do sistema; e instalação irregular da rede de 
abastecimento de água que é feita pelos próprios usuários. O primeiro devido ao 
trajeto percorrido pela água, entre a represa e os usuários por meio de tubulações 
alojadas internamente nos solos que não raramente apresentam vazamentos. O 
segundo relacionado ao acesso informal de bairros que não estão incluídos no 
pagamento das devidas taxações; 

→ A necessidade de importar água da Bacia do Rio Piracicaba, a qual é utilizada para a 
operação do maior Sistema Produtor da RMSP – o Sistema Cantareira, pois a 
demanda atual é maior do que a oferta natural dos sistemas existentes;  

→ A situação de degradação das águas dos outros Sistemas, destacando-se aqueles 
mais próximos da mancha urbana da metrópole (Billings e Guarapiranga), em função 
da poluição advinda principalmente dos efluentes domésticos dispostos de maneira 
inadequada, afetando todo o abastecimento da população; e 

→ A insuficiente capacidade para atender toda a demanda existente, principalmente 
nas regiões periféricas da metrópole, cujas taxas de crescimento vegetativo são 
usualmente bem maiores do que a média da RMSP, ocasionando deficiência no 
abastecimento (EDISON, 1996). A Bacia do Guarapiranga se insere nessa situação 
– apesar de abrigar um dos principais Sistemas Produtores, ainda contém domicílios 

                                                           
11

 Em função do complexo sistema de abastecimento da metrópole paulista algumas vezes o manancial que abastece o 
município não é o mesmo onde este está inserido. Este é o caso de Embu-Guaçu, município totalmente inserido na Bacia 
Guarapiranga, mas que tem como fonte de água o Sistema Alto Cotia, localizado na Bacia do reservatório Pedro Beicht. 
12

 Sistema Cantareira garante abastecimento. Agência de Notícias Sabesp, publicada em 15/04/10. Disponível em: 
www.sabesp.com.br. Acesso 13 abr. 2012. 
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não atendidos pelo sistema de distribuição de água tratada, de acordo com dados do 
Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

As informações apontam para a importância do tema. Além da baixa disponibilidade, que 
leva à necessidade de buscar água de outras bacias hidrográficas, a RMSP sofre com 
escassez de qualidade – em função da poluição de suas fontes de água – e deve, em um 
futuro próximo, enfrentar problemas de quantidade, uma vez que e novos mananciais são 
custosos e a sua implantação pode resultar em inúmeros impactos socioambientais13.  

A Bacia do Guarapiranga foi selecionada nesse contexto de necessidade de preservação 
dos mananciais existentes. Apesar de ser o segundo principal Sistema Produtor de água da 
RMSP também é, contraditoriamente, uma das regiões mais críticas da metrópole em 
termos de qualidade socioambiental. 

Além da importância da área para o fornecimento de água, a Bacia é declarada Área de 
Proteção aos Mananciais (APM) desde a promulgação das Leis Estaduais nº 898/75 e nº 
1.172/776, sendo a primeira a ter essas Leis da década de 1970 revogadas por uma nova 
Lei Específica (Lei nº 12.233/06) vinculada à atual Política de Proteção e Recuperação de 
Mananciais do Estado de São Paulo (Lei nº 9.866/97). Por ser pioneira, há vários aspectos 
que podem ser explorados para verificar como é feito o exercício de uma política e gestão 
integrada das áreas de mananciais. 

Por fim, cabe destacar que a região apresenta um histórico avançado em termos de ações 
coordenadas para a preservação dos atributos ambientais da área, fato verificado por meio 
da instituição pioneira do Consórcio do Grande ABC e dos Subcomitês de Bacia 
Hidrográfica (LABHAB/FAUUSP, 2005). Nesse sentido, o diálogo com interlocutores 
atuantes na área auxilia sobremaneira no entendimento dos desafios no que tange à gestão 
dos mananciais metropolitanos e as transformações que ocorrem na Bacia. 

Materiais e métodos 

A análise dos conflitos e desafios na gestão de uma Bacia bastante complexa exige 
compreender as interconexões que ligam os fenômenos de ordem natural, social, 
econômica e cultural que ocorrem na paisagem14 (CARVALHO et al., 2002). Martinelli e 
Pedrotti (2001: 41) também destacam a necessidade de um estudo conjunto e não dos 
elementos em separado para o tratamento dos problemas ambientais atuais.  

Por esse motivo foram utilizadas contribuições dos estudos de investigação da paisagem, 
que têm servido para formar um conjunto de técnicas e procedimentos que são cada vez 
mais empregados pelos tomadores de decisões, formadores de políticas e planejadores 
(RODRIGUÉZ, 1998 apud CARVALHO et al., 2002). Os estudos sobre a paisagem 
compõem um vasto campo de pesquisa a ser desenvolvido por meio da contribuição de 
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 Em julho de 2011 foi anunciado que a Sabesp pretende investir R$ 1 bi para fazer captação de água a quase 80 km da 
capital, no Vale do Ribeira, por meio da construção do Sistema Produtor São Lourenço. Trata-se de uma obra que, além das 
barreiras físicas – pois a água terá que vencer um desnível de 360 m para chegar aos paulistanos – enfrentará as barreiras 
institucionais, pois o restante das cidades do Estado também tem uma demanda muito grande por água, podendo resultar em 
disputas por esse recurso, reforçando a importância de estudar a temática de preservação dos mananciais. Fonte: Folha de S. 
Paulo, notícia publicada no dia 10/07/2011. 
14

 Neste trabalho adotamos o conceito proposto por Bertrand (1972) para quem a paisagem não é a simples adição de 
elementos geográficos disparatados, é o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos 
e antrópicos que, reagindo dialeticamente, uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 
perpétua evolução. Mas deve-se salientar que a paisagem é considerada um conceito polissêmico (MENESES, 2002; 
CARVALHO et al., 2002), visto que os diversos aspectos ligados ao seu estudo são amplos, heterogêneos, multifuncionais e 
complexos. 
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diversos profissionais que, apesar de trabalharem em campos de investigação distintos, 
podem e devem ser complementares. 

Além da interdisciplinaridade que permite o intercâmbio de conhecimentos e um 
aprofundamento diferenciado do caso examinado, uma das principais contribuições dos 
estudos da paisagem é o entendimento dos problemas, das transformações, das causas e 
das possíveis soluções por meio da interação escalar. As pesquisas do Núcleo de Estudos 
da Paisagem (NEP) do Labcidade-FAU USP trabalham nesse necessário fluxo entre escalas 
para o entendimento da paisagem15, buscando distinguir os processos determinantes em 
cada escala, a conexão com as escalas subsequentes e os conflitos decorrentes dessa 
relação. A partir da observação e vivência, procura-se entender a realidade através do 
estudo do homem em seu ambiente, a fim de aproximar-se da natureza dinâmica intrínseca 
à paisagem, tendo como horizonte contribuir para ações concretas na área estudada 
(SANDEVILLE, 2004; 2005). 

Essa pesquisa optou por compreender, na escala regional, os aspectos históricos que 
influenciam a transformação da paisagem e os aspectos relacionados à paisagem em 
conflito (análise do aparato normativo e institucional vigente e avaliação das condições 
atuais da Bacia perante a legislação). Ao adotar a bacia hidrográfica como recorte da 
pesquisa, a abordagem regional fez-se necessária para o entendimento do conjunto de 
processos na macroescala, mas que podem contribuir com estudos que tratam dos 
problemas locais que ocorrem na microescala16.  

Nessa abordagem, Sandeville (200417) sugere um rol de questões que podem auxiliar no 
entendimento do problema a ser elucidado, entre as quais se destacam: Por que esta 
paisagem é assim? Quais os fatores responsáveis por sua manutenção? Quais os fatos e 
objetos que a caracterizam e quais suas qualidades específicas? Que interações 
estabelecem? Quais são os aspectos históricos, recentes ou não, de sua evolução? Como 
se acham registrados na situação atual? Que tipos de valores positivos e negativos 
mobilizam? Trata-se de um “sistema” em equilíbrio, em mudança, ou sob intensa alteração? 
Quais as possibilidades prováveis de sua evolução futura? O que se terá de fazer para 
conservar o estado atual ou para direcioná-lo a condições consideradas mais favoráveis? 

Tais questões, ao lado do estudo de aspectos normativos e institucionais, orientaram a 
escolha dos instrumentos de investigação adotados nesta pesquisa, considerados 
adequados ao problema específico na paisagem estudada. Foram utilizados tanto os 
métodos indiretos (bibliográfico, documental e cartográfico), quanto os trabalhos de campo 
que permitiram o contato com gestores e alguns moradores da Bacia (enfoque qualitativo18). 
Os relatos coletados enriqueceram o conhecimento da paisagem resultando na identificação 
dos problemas, dos desafios, das fragilidades, das potencialidades e das oportunidades que 
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 Entre os estudos concluídos do NEP Labcidade-FAUUSP que trabalham na escala regional para o entendimento local citam-
se, além deste trabalho: Rüsche (2005); Bernardi (2007); Radoll (2009) e Angileli (2012). Entre os estudos do NEP Labcidade-
FAUUSP que trabalham na escala do lugar citam-se, entre os concluídos: Angileli (2007; 2012); Suguimoto (2007); Silveira 
(2008); Moreno (2009); Radoll (2009); Soares (2010); Broering (2011); Siqueira (2012); Nebesnyj (2013) e Omar (2013). 
16

 Sandeville (2004; 2005; 2011) adota o conceito de paisagem como experiências partilhadas na escala local, baseando-se na 
imersão em campo e na construção dialógica do conhecimento com os interlocutores que ajudam a estabelecer uma conexão 
entre o universo teórico e existencial do pesquisador e as pessoas que têm nela uma experiência comum. 
17

 O autor pautou-se em BERNARDEZ, Gonzáles. Ecologia y paisaje. Madrid: Hermann Blume,1981. 
18

 Neste trabalho, devido à abordagem regional do trabalho, as percepções foram utilizadas para complementar as informações 
já existentes com o objetivo de enriquecer a narrativa, não sendo o objeto de estudo a realização de imersão como sugere 
Sandeville (2004; 2005; 2011). 
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emergem da problemática observada. A Figura 8 sintetiza os procedimentos adotados na 
pesquisa desenvolvida.  

 
Figura 8 – Proposta para análise da paisagem da Bacia na escala regional. 

Os aspectos históricos e o levantamento das características atuais da Bacia foram 
abordados utilizando as vias indiretas de análise. Martins e Theóphilo (2007: 55) fazem uma 
diferenciação entre a pesquisa bibliográfica e documental: 

A pesquisa documental tem semelhanças com a pesquisa bibliográfica. A principal 
diferença entre elas decorre da natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica utiliza 
fontes secundárias, isto é, materiais transcritos de publicações disponíveis na forma 
de livros, artigos, etc. Por sua vez, a pesquisa documental emprega fontes primárias, 
assim considerados os materiais compilados pelo próprio autor do trabalho, que 
ainda não foram objeto de análise, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os propósitos da pesquisa (MARTINS; THEÓPHILO, 2007: 55). 

A pesquisa bibliográfica propiciou a sustentação teórica da pesquisa, envolvendo aspectos 
sobre: a caracterização detalhada da área de estudo (aspectos físicos, sociais e 
institucionais); e o resgate histórico das políticas públicas nas áreas de mananciais (causas, 
consequências e as dificuldades existentes para a aplicação das políticas). Deste modo, 
essa etapa consistiu na elaboração de um quadro referencial que permitiu compreender o 
longo processo de ações voltadas à recuperação urbana e ambiental da Bacia do 
Guarapiranga. Especial destaque foi dado ao processo de expansão urbana da metrópole, 
por ser elemento fundante na conformação da paisagem da área de estudo; e aos aspectos 
relacionados às políticas públicas elaboradas para a proteção da paisagem, enfatizando as 
novas condições institucionais, técnicas, financeiras e organizacionais para a gestão 
integrada de recursos hídricos, conforme designadas na Política Estadual de Recursos 
Hídricos.  
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Posteriormente, procurou-se compreender as potencialidades e os limites do modelo de 
gestão e dos instrumentos legais hoje existentes para a proteção, conservação, preservação 
e futuras modificações da paisagem da Bacia frente às intenções do Estado. Entre os 
instrumentais metodológicos existentes para análise da implementação de políticas públicas, 
foram selecionados: a realização de entrevistas; o acompanhamento de audiências e 
conselhos; e a construção de processos de descrição, análise e crítica de uma dada 
realidade (RODRIGUES, 2008; ALVIM; CASTRO, 2010), pois, dentro do universo existente, 
eles se adequam ao tempo de execução da pesquisa e ao objeto investigado. Essas 
escolhas metodológicas permitem descrever a complexidade do problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 
grupos sociais e possibilitar o entendimento das particularidades dos problemas.  

Comumente a entrevista é indicada para buscar informações sobre opinião, concepções, 
expectativas, percepções sobre objetos ou ainda para complementar informações sobre 
fatos ocorridos que não puderam ser observados pelo pesquisador na análise pura de 
acontecimentos históricos (MANZINI, 2003). Dentro do rol19 de tipologias de entrevistas 
existentes, selecionou-se a do tipo semiestruturada com a formulação de perguntas que 
seriam básicas para o tema investigado, apoiadas em teorias e hipóteses que se relacionam 
ao tema da pesquisa.  

Segundo Manzini (2003), a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre 
o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 
questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. De acordo com o autor, 
esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas 
não estão condicionadas a uma padronização de alternativas.  

Duas aproximações entre os interlocutores e a pesquisadora foram realizadas: a primeira 
durante o reconhecimento da área; e a segunda focando especificamente a legislação 
incidente na Bacia. Não se buscou uma representatividade estatística, que é tarefa difícil em 
pesquisas qualitativas, mas uma seleção de interlocutores capazes de verbalizar as suas 
percepções do problema por meio da experiência vivida, procurando-se uma diversidade de 
atores e uma qualidade nos depoimentos coletados. 

Na primeira etapa, através de conversas informais e depoimentos livres, coletaram-se falas 
sobre como era no passado a Guarapiranga; como ela é hoje percebida, e qual o sentimento 
em relação ao futuro dela. Nessa etapa não houve uma seleção prévia, os contatos surgiram 
ao longo das visitas às diferentes partes da Bacia e das pesquisas efetuadas, permitindo a 
compreensão das dinâmicas sobre a sua paisagem e a identificação dos agentes sociais 
envolvidos na sua constante transformação. Com isso, a realidade pode ser interpretada a 
partir de outros pontos de vista além do pesquisador, representando um importante subsídio 
para a compreensão das dinâmicas e práticas que ocorrem na Bacia do Guarapiranga. 
Percorreu-se grande parte da área de estudo e ao final, contabilizou-se um número 
aproximado de 30 moradores que tiveram suas contribuições incorporadas ao trabalho. 

Na segunda etapa, os critérios utilizados para definição dos contatos não foram excludentes 
entre si para que o maior número possível de personagens pudesse ser ouvido, estando a 
seguir listados: ser do Comitê ou Subcomitê de Bacia Hidrográfica; conhecer a realidade, os 
problemas e os desafios da Bacia; ser conhecedor da Política Estadual de Proteção e 
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 Entre os tipos de entrevistas conhecidos na literatura estão: entrevista estruturada (entrevista diretiva ou fechada), semi-

estruturada (entrevista semidiretiva ou semi-aberta) e não estruturada (entrevista aberta ou não diretiva). 
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Recuperação aos Mananciais, da Lei Específica da Guarapiranga e de seu Decreto 
Regulamentador; ter participado do processo de elaboração da Lei Específica ou estar 
envolvido com a aplicabilidade da norma; ou, ainda, ter sido citado por algum entrevistado. 

Deste modo, foram realizadas entrevistas com interlocutores das Prefeituras Municipais de 
Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Paulo e São Lourenço da Serra; 
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); e das Coordenadorias de 
Planejamento Ambiental (CPLA), de Fiscalização (CBRN) e de Educação Ambiental (CEA) 
da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA); da Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH); da Secretaria de Habitação; e da Empresa 
Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa). Os representantes da sociedade civil 
organizada, moradores da Bacia e os integrantes do Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia-
Guarapiranga (SCBH-CG) ampliaram a gama de contatos.  

Ao todo foram consultados 40 interlocutores diretamente, sendo 14 representantes do 
segmento Estado, 10 funcionários das 5 Prefeituras Municipais (incluindo as Subprefeituras 
incidentes na área de estudo – M’Boi Mirim, Capela do Socorro e Parelheiros), e 16 pessoas 
envolvidas com entidades da sociedade civil organizada, todos moradores da região. 

As percepções dos interlocutores consultados nessa segunda etapa foram obtidas por 
entrevistas presenciais e, quando não foi possível o encontro, por outros meios de 
comunicação (correio eletrônico e telefone). O ponto de partida dos diálogos foi a indagação 
acerca de elementos fundamentais para examinar: os objetivos da política; os atores e 
interesses envolvidos; as formas de tomada de decisão e o modelo de gestão; e os 
problemas e potencialidades da Lei Específica. Buscou-se uma narrativa com mínima 
interferência, intercalados de questionamentos pontuais e contextualizados. 

O trabalho considerou duas visões distintas, a saber: dos responsáveis pela aplicação das 
normas previstas para a proteção do manancial, a fim de identificar os aspectos conflituosos 
enfrentados pelos gestores e as dificuldades para adequação das irregularidades na Bacia 
Hidrográfica do Guarapiranga; bem como dos representantes da sociedade civil organizada 
atuante ou que já atuaram no conselho gestor da Bacia e que são, também, moradores da 
Bacia. A Figura 9 ilustra os contatos estabelecidos durante a pesquisa. 

 
Figura 9 – Contatos realizados. 

Os relatos feitos durante as reuniões bem como o levantamento e análise documental das 
atas das reuniões plenárias do colegiado, disponibilizadas pela Secretaria Executiva do 
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SCBH-CG (período 2007 a 201220), também foi uma forma de coleta de dados. Por isso, 
uma atividade fundamental durante todo o período foi o acompanhamento e participação de 
reuniões in loco do Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga (SCBH-CG).  

Outra importante fonte de informações foi a Audiência Pública realizada para discutir a 
“Aplicabilidade das Leis Específicas da Billings e Guarapiranga”, ocorrida na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo. A audiência reuniu moradores das áreas de 
mananciais, ambientalistas, prefeitos, secretários municipais, vereadores e representantes 
do Ministério Público e do Estado. Esse evento foi de suma importância por colocar em 
pauta os principais avanços e desafios para que a legislação saia de fato do papel. Após 
anos de luta para a aprovação da Lei Específica, o evento objetivou diagnosticar os entraves 
para a sua aplicação e identificar o que ainda falta para que a população moradora destas 
áreas possa viver de maneira digna e para a recuperação da qualidade dos mananciais. 
Durante o evento foi possível identificar discursos importantes em relação ao entendimento 
dos problemas e dos desafios na gestão da Bacia. 

Após a análise do aparato normativo e institucional que, em tese, deveria ser utilizado para 
resolução ou minimização dos conflitos da Bacia, comparou-se a realidade com o 
preconizado pela legislação existente. Através do cruzamento entre a análise bibliográfica e 
documental com as informações coletadas em campo; e da comparação entre o lido e o 
observado foi possível identificar os diferentes conflitos que ocorrem na Bacia. 

Além dos conflitos na gestão que está presente na temática em estudo, foram selecionados 
outros elementos para auxiliar no entendimento dos outros conflitos que se processam no 
âmbito da Bacia, apresentados na Figura 10. A continuidade da expansão urbana e as 
características das ocupações atuais; os reflexos na qualidade da água; e, por fim, as 
grandes obras públicas e privadas foram os temas selecionados para verificar a distância 
entre o que se deseja para a área e o que os dados recentes revelam. 

 
Figura 10 – Análise da paisagem em conflito. 
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 Material gentilmente cedido pela Secretaria Executiva do Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia Guarapiranga (SCBH-CG).  
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Por fim, foram listadas as ações em curso na Bacia e proposta uma ampliação da área de 
abrangência de intervenções e projetos em diferentes Macroáreas. Por meio das 
características regionais compiladas, tais como: predomínio do uso e ocupação; existência 
de fatores de pressão; incidência das normas da Lei Específica da Guarapiranga; da 
experiência em campo e do conhecimento das dinâmicas na área de estudo; emergiram 
possíveis orientações para o planejamento e a gestão de cada compartimento definido. 

As informações sistematizadas nesta pesquisa resultaram em produtos cartográficos que 
auxiliaram a análise regional, constituindo-se, no âmbito dessa pesquisa, uma base de 
dados geográfica a partir da aquisição de informações secundárias provenientes de diversas 
fontes que já realizaram estudos na área, apresentadas no Quadro 1. Para o 
processamento dos dados espaciais foram utilizados os seguintes programas 
computacionais: Mapinfo® versão 9.0 (PITNEY BOWES, 2007) e ArcGIS versão 10.0 (ESRI, 
2010). 

Dado 
Escala de 
elaboração 

Fonte original 
Data da 

publicação 
Fonte de consulta 

Limite das áreas de proteção de 
mananciais 

1: 50 000 Emplasa 2002 FUSP (2009) 

Limites dos Subcomitês das 
Bacias Hidrográficas  

1: 50 000 Emplasa 2002 FUSP (2009) 

Limite dos Municípios da RMSP 1: 50.000 Emplasa 2002 FUSP (2009) 

Limite da RMSP 1: 50 000 Emplasa 2002 FUSP (2009) 

Malha viária 1: 50 000 Emplasa - FUSP (2009) 
Reservatórios 1: 55.000 Emplasa 2002 FUSP (2009) 

Hidrografia 1: 50.000 Emplasa 2002 FUSP (2009) 

Expansão urbana na RMSP 1: 100.000 Emplasa 2002 Emplasa (2002) 

Uso e ocupação do solo 1: 25.000 Emplasa 2005 Emplasa (2005) 
Limite da Bacia Hidrográfica do 

Guarapiranga 
1: 25 000 ISA  2002 FUSP (2009) 

Rodovias principais 1: 50 000 IBGE --- Emplasa (2005) 
Eixo do Rodoanel --- Dersa 2009 DERSA 

Áreas de Intervenção da APRM-G 1: 10.000 SMA 2006 Site SMA 

Áreas de Intervenção da APRM-B 1: 10.000 SMA 2009 Site SMA 
Limite das Subprefeituras do 

Município de São Paulo 
1:10.000 CEM 2007 Site CEM 

Limite das Unidades de 
Conservação  

1: 100.000 IBAMA 2011 Site IBAMA  

Parques lineares propostos --- HABISP 2012 PMSP 
Programa 100 Parques para São 

Paulo 
--- SVMA/PMSP 2008 PMSP 

Programa de Urbanização de 
Favelas  

--- SEHAB/PMSP 2012 PMSP 

Programa Mananciais --- - 2012 SSRH 

Operações Urbanas --- Emplasa 2010 Emplasa 

Limite dos setores censitários 1: 5.000 IBGE 2010 Site IBGE 

Quadro 1 – Informações vetoriais e fonte dos dados utilizados no trabalho21.  
 (---) sem informação 

                                                           
21

 Siglas: APRM-G – Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia do Guarapiranga. APRM-B – Área de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia do Reservatório Billings. CEM – Centro de Estudos da Metrópole. Emplasa 
– Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano. IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. ISA – Instituto Socioambiental. Dersa – Departamento 
Rodoviário S/A. FUSP – Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. HABISP - Sistema de informações para Habitação 
Social na cidade de São Paulo. SMA – Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. SEHAB/PMSP – Secretaria de 
Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo. SSRH – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São 
Paulo. SVMA/PMSP – Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo.  
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Estrutura da Dissertação 

A dissertação é iniciada com essa INTRODUÇÃO para apontar as reflexões iniciais acerca 
da problemática que fundamenta a pesquisa, dos argumentos que justificam o objetivo 
pretendido e a seleção da área de estudo, bem como a descrição dos procedimentos e dos 
métodos adotados com vistas a atingir os fins aspirados. 

O primeiro capítulo – Capítulo 1 - UMA PAISAGEM EM TRANSFORMAÇÃO apresenta o 
processo de ocupação da Bacia Hidrográfica do Reservatório Guarapiranga e sua estreita 
ligação com o processo de urbanização periférica de crescimento da metrópole. Finaliza-se 
com a apresentação da paisagem contemporânea, que ainda pode ser reconstruída e 
alterada devido os inúmeros conflitos relacionados à sua função na metrópole e às intensas 
dinâmicas a que está submetida.  

O segundo capítulo – Capítulo 2 - A NORMATIZAÇÃO DA PAISAGEM: O SISTEMA 
PENSADO expõe as políticas públicas, expressas na forma de leis, programas e ações; e o 
quadro político-institucional existente para tratar dos problemas da Bacia, pois se entende 
que a capacidade de tomar decisões para a resolução dos problemas expostos é peça 
fundamental na busca pela sobrevivência dos mananciais. 

O terceiro capítulo – Capítulo 3 - DA NORMA À REALIDADE: O SISTEMA PRATICADO 
exibe os aspectos que se mostraram relevantes para uma investigação detalhada na 
realidade institucional e na implementação da Lei Específica do Guarapiranga. Pautando-se 
no quadro conceitual construído, nos trabalhos de campo e nos relatos dos interlocutores 
consultados, apresentam-se os avanços e os desafios para a gestão da Bacia.  

O quarto capítulo – Capítulo 4 - UMA PAISAGEM EM CONFLITO mostra que, mesmo com 
todo aparato normativo, persistem conflitos que colaboram para a permanente crise na 
qualidade socioambiental da Bacia. Eles estão relacionados às dinâmicas urbanas, sociais e 
ambientais que ocorrem na área; às ações do próprio poder público; e aos anseios e 
interesses econômicos/regionais que podem não considerar as particularidades do local. O 
Capítulo é finalizado com as ações em curso e potenciais que, ao serem executadas em 
determinadas partes da Bacia, poderiam resultar em um futuro desejável para a paisagem. 

Por fim CONCLUSÕES encerra a dissertação, retomando os principais pontos da pesquisa 
e apresentando as perspectivas oriundas do desenvolvimento do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – UMA PAISAGEM EM TRANSFORMAÇÃO 

Este Capítulo pretende apresentar, de forma sintética e expedita, alguns elementos da 
estruturação da metrópole paulista que, conjuntamente a outros processos, contribuem para 
a transformação da paisagem. As modificações causadas pelas intervenções na Bacia 
transformam os seus elementos; e as dinâmicas a que está submetida – por estar inserida 
na maior metrópole do país – fazem surgir uma nova paisagem, com novas funções para 
aqueles que usufruem de seus atributos ambientais.  

A história da ocupação da área, a alteração de sua função na metrópole e a transformação 
da sua paisagem estão intimamente relacionadas à estruturação urbana da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), que se consolidou a partir da organização espacial de 
elementos fundamentais: a concentração de indústrias distribuídas linearmente ao longo dos 
eixos viários instalados (rodovias e ferrovias); e a distribuição desigual da população 
residente e/ou exercendo atividades nessa área, da ordem de vários milhões (BÓGUS; 
PASTERNAK, 2009), concentradas em áreas valorizadas (bairros residenciais e comerciais 
– centro e subcentros) ou desprovidas de infraestrutura básica (periferia22).   

Ao mesmo tempo em que emergia a modernização do parque industrial (introdução de 
novas tecnologias; estímulo à modernização do setor agrícola e consolidação do mercado 
de trabalho urbano) e estruturava-se a metrópole, acentuava-se a estratificação social. O 
modelo mais clássico de segregação espacial metropolitana é o denominado centro-
periferia23, ou centro rico versus periferia pobre. 

Após a ocupação e valorização da área central e seus bairros contíguos, inicia-se o intenso 
processo de extravasamento urbano para outras sub-regiões da cidade. Nesse modelo, as 
classes altas e médias se concentraram nos bairros mais centrais, providos de maior 
infraestrutura urbana, e o grande contingente populacional da massa trabalhadora de baixo 
poder aquisitivo que migrou para a cidade, são expulsas para áreas periféricas24 - precárias 
e distantes (BÓGUS; PASTERNAK, 2009). Surgem, então, as favelas e os loteamentos 
irregulares, ampliando a abrangência da ocupação da cidade e atingindo as áreas de 
mananciais, fato que seria decisivo na conformação da paisagem da área de estudo. 

Para ilustrar como se deu o avanço da mancha urbana na direção das áreas de mananciais 
e como esse processo influenciou na transformação da paisagem da Bacia Hidrográfica do 
Reservatório Guarapiranga foi utilizado o mapeamento executado pela Emplasa, referente 
ao período 1881 a 200225, apresentado na Figura 11 e detalhado nos tópicos seguintes. 

                                                           
22

 As periferias são aqui consideradas como locais mais distantes das áreas centrais, marcadas pela infraestrutura insuficiente 
e excesso populacional, muitas vezes de baixa renda. 
23

 Essa distribuição “centro-periferia” está atrelada ao valor do solo urbano na cidade capitalista que, por sua vez, é 
determinado por sua localização. Segundo Villaça (2001) as localizações são definidas pelos investimentos em infraestrutura 
para tornar o solo edificável e pela maior facilidade de acesso a estes; e se ligam ao conceito de segregação, que é o processo 
segundo o qual diferentes camadas ou classes sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou 
em um conjunto de bairros da metrópole. 
24

 Deve-se destacar que, na escala da Bacia, observam-se essas diferentes classes coexistindo em um mesmo território. Estão 
fisicamente próximos, porém separados por muros e sistemas de segurança. 
25

 Ressalta-se que cada período indicado nas Figuras de expansão urbana apresentadas neste Capítulo foi elaborado de 
acordo com o aparato instrumental e informacional existente na época. Entre 1881-1961 as informações foram provenientes de 
concessionárias de serviços públicos e se restringiam ao município de São Paulo e seus arredores próximos. No intervalo de 
1962-1979 foram utilizados levantamentos aerofotogramétricos com cobertura aproximada do perímetro atual da RMSP. Para o 
período de 1980 a 1997, a Emplasa fez uso de imagens do satélite Landsat, com resolução espacial de 30 metros. Deste 
modo, em razão das opções metodológicas feitas para a reconstituição da área urbanizada, alguns períodos podem ter sua 
mancha urbana superestimada, conforme informações dos próprios técnicos da Emplasa. 
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Figura 11 – Evolução da mancha urbana na Região Metropolitana de São Paulo de 1881 a 2002, com destaque à Bacia do Guarapiranga.  
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1.1 Expansão urbana como agente de transformação na paisagem 

De acordo com Sandeville (2005: 06), “entender a paisagem em sua concretude é entendê-
la como resultante da ação histórica dos homens em interação com a natureza, ou seja, 
como conformação em câmbio de processos naturais e humanos num sítio (lugar, região)”. 
A natureza desse arranjo é dinâmica e instável, e, portanto, processual, em constante 
evolução. 

A produção do espaço periférico metropolitano não é recente, pois se associa à própria 
história de formação das cidades, apesar de ter seu auge de crescimento e evidência nos 
anos de 1970 (ALVIM, 2010). A história se inicia antes do período de metropolização 
propriamente dito. De acordo com Langenbuch (1968), em 1810 a parte compacta da cidade 
ainda se restringia à extremidade do esporão que constitui o interflúvio Tamanduateí-
Anhangabaú, e que corresponde à parte antiga do atual centro paulistano. Nessa época já 
se verificava o desmembramento de algumas chácaras, apesar de predominar nos 
arredores da pequena mancha urbana áreas com características rurais (cinturão de 
chácaras com fins agrícolas e residenciais). 

No início do século XIX, a área de estudo se resumia apenas a um povoado chamado Santo 
Amaro26 (Figura 12), com baixa densidade demográfica, algumas chácaras nas cercanias, 
grande variedade de arvoredos, campos e pomares através dos quais corriam rios de águas 
cristalinas formando uma densa rede hidrográfica (MENDES; CARVALHO, 2000). 

 

Em 1832 o povoado de 
Santo Amaro foi elevado à 
categoria de vila, 
constituindo um território 
separado do município de 
São Paulo, quando passou a 
ser conhecido como “celeiro 
da capital” devido à intensa 
imigração de alemães que 
se dedicaram à produção 
agrícola e de vários gêneros 
de primeira necessidade 
(LANGENBUCH, 1968; 
MENDES; CARVALHO, 
2000; SANTORO et al., 
2009).  

Figura 12 – Município de Santo Amaro. 
Fonte: http://carlosfatorelli27013.blogspot.com.br/2011/01/extremo-sul-da-cidade-de-santo-

amaro.html 

As chácaras e sítios com grandes extensões ora serviam para abastecer a cidade de 
verduras e legumes, ora eram locais de lazer de famílias imigrantes (portugueses, italianos, 
japoneses, alemães, entre outros).  

 

                                                           
26

 Santo Amaro foi anexado ao município de São Paulo em 1935. 
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Simões (2007) menciona a narrativa do médico Dr. Afonso Lomônaco sobre a então Colônia 
de Santo Amaro:  

De Vila Mariana prolongava-se a estradazinha de Santo Amaro, por vinte 
quilômetros através de planície árida e despida, onde só quase havia vegetações 
rasteiras, desérticas, por assim dizer. Santo Amaro, humilde e risonho arraial de 
casinhas baixas, pintadas de cores vivas e quase todas da mesma altura, com 
poucas ruas largas de terra batida, e duas grandes praças, parecendo as aldeolas 
da Sicília. Vivia como que segregada do mundo, mas a abertura da linha de trens a 
vapor transformou o local em passeio muito em moda: nos dias festivos ali acorrem 
numerosas pessoas, desejosas de lhe respirar a belas auras, e de vagar pelos 
campos vizinhos do humilde vilarejo, digno de acatamento histórico (SIMÕES, 2007). 

A tranquilidade da vila de Santo Amaro relatada iria ser perturbada pelo intenso crescimento 
demográfico e urbano. Rapidamente a estrutura urbana se altera muito em razão da alta da 
economia cafeeira, quando se verificou um notável crescimento populacional, em parte 
atribuído ao grande número de imigrantes estrangeiros que se fixavam no município de São 
Paulo, atraídos pelo capital gerado na atividade agrária cafeeira e incipientes indústrias 
locais.  

Apesar das ocupações existentes na Bacia do Guarapiranga nessa época não estarem 
representadas na Figura 11, o município de Santo Amaro foi também influenciado pelo fluxo 
de riqueza advindo da nova dinâmica comercial, passando a atrair a atenção de 
investidores. Foi em 1886 que a primeira linha férrea foi instalada na região, dinamizando a 
vida santamarense e colocando a vila em sintonia com a dinâmica que marcava a capital 
paulista (MENDES; CARVALHO, 2000). De acordo com as autoras, essa via férrea 
monopolizou o transporte dos principais produtos gerados na região até 1900, quando a 
empresa canadense The São Paulo Tramway Light & Power Co (conhecida como Light) se 
instalou na cidade. A sua chegada resultaria em intensas mudanças na paisagem urbana 
paulistana, notadamente na região que hoje abriga o Reservatório Guarapiranga. 

A Light trouxe consigo grandes investimentos em modernização da infraestrutura tendo 
como produto dessas intervenções parcelamentos dos extensos terrenos que 
caracterizavam a paisagem de Santo Amaro.  

No contexto de crescimento urbano que 
ocorria na cidade de São Paulo, aumentou, 
da mesma forma, a demanda por geração 
de energia. Tal necessidade foi suprida 
com a construção do lago artificial 
reservatório Guarapiranga27, iniciado em 
1906, e constitui uma das primeiras 
grandes mudanças na região foco desta 
pesquisa (Figura 13). A construção do 
Reservatório foi realizada pela Light e 
objetivava a regularização da vazão do rio 
Tietê de forma a garantir o pleno 
funcionamento da Usina Hidrelétrica de 
Santana do Parnaíba. 

 
Figura 13 – Construção do Reservatório. 

Fonte: França (2000) 

Durante as duas primeiras décadas do século XX ainda se verificava um elevado ritmo de 
desenvolvimento, visto que muitos dos imigrantes que vieram para trabalhar na produção de 
                                                           
27

 O corpo d’água foi primeiramente denominado reservatório de Santo Amaro, por se localizar no município de mesmo nome. 
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café acabavam permanecendo na capital ou a ela retornavam após algum tempo. Nessa 
época a mancha urbana ainda se concentrava na porção central do município de São Paulo, 
distante da Bacia do Guarapiranga. Esse afastamento do centro, aliado ao potencial cênico-
paisagístico proporcionado pela presença do Reservatório; e da possibilidade de lazer 
náutico e descanso para a população da capital, transformou a região em um polo de 
atividades recreativas. 

A Empresa Light promove a instalação de linhas de bondes em julho de 1913 (Figura 14), 
facilitando o acesso dos visitantes à Represa e contribuindo para consolidar uma segunda 
função para a Bacia: de lazer para a metrópole (Figura 15). Nos anos seguintes, a abertura 
de estradas e avenidas; e a elaboração e implantação de um conjunto de intervenções que 
ficaram conhecidas como “Projeto Interlagos” (FRANÇA, 2000) contribuíram para a 
implantação de loteamentos de alto padrão, clubes e bares nas proximidades do corpo 
d’água, que deram origem a bairros com nomes relacionados a essas características, como 
Interlagos, Veleiros e Riviera Paulista. 

  
Figura 14 – Linha de Bonde instalada pela Light. 

Fonte: França (2000) 
Figura 15 – A Represa como local para o lazer. 

Fonte: França (2000) 

Mendes e Carvalho (2000: 13) destacam que: 

[...] a região de Santo Amaro, antes mesmo de ser anexada a São Paulo, era uma 
região privilegiada para os investimentos imobiliários, principalmente os voltados 
para a burguesia paulistana, tanto pela disponibilidade de terras como pela aprazível 
paisagem do lago construído pela Light. O conjunto das intervenções urbanas 
executadas pela canadense transformou a região e potencializou o interesse por 
empreendimentos particulares. Primeiro, as obras da Represa do Guarapiranga, 
depois, as da Represa do Rio Grande (ou Billings), e a canalização e retificação do 
Rio Pinheiros, que deram impulso à ocupação das suas margens, antes várzeas 
desabitadas. (MENDES; CARVALHO, 2000:13). 

Em 1925, em decorrência de uma das maiores estiagens que ocorreram em São Paulo, 
foram necessários novos estudos para resolver o problema do abastecimento da cidade. Em 
1927 surgiu a proposta pioneira de adução das águas do reservatório Guarapiranga, sendo 
a primeira adutora inaugurada 1929 para a retirada de até 4 m3/s de água. Nessa época a 
água era encaminhada para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Theodoro Augusto 
Ramo (MATEUS 2006). O corpo d’água passa a ter, então, tripla função: regulação do 
caudal do rio Tietê, lazer e abastecimento.  

Com a progressiva transformação de São Paulo em importante centro industrial, dava-se 
início à chamada fase pré-metropolitana, que ocorreu do início da década de 1930 até fins 
da 2ª Guerra Mundial e foi caracterizada principalmente pelo surgimento de elementos 
fundamentais da estrutura metropolitana. A concentração de indústrias ao longo dos eixos 
da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí e da Estrada de Ferro Sorocabana propiciou o início da 
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conurbação de áreas pertencentes, além de São Paulo, aos Municípios de Osasco, São 
Caetano do Sul e Santo André (BÓGUS; PASTERNAK, 2009: 08). Nesse contexto, Mendes 
e Carvalho (2000: 47) destacam que: 

Algumas tentativas de preservação foram feitas pelo poder municipal de Santo 
Amaro. Em 1932, a Prefeitura criou legislação proibindo a criação industrial de gado 
suíno em um perímetro de três quilômetros a partir das margens da represa, bem 
como a instalação de indústrias que comprometessem as condições sanitárias do 
local [Ato municipal da Prefeitura de Santo Amaro nº 07, de 10. 08. 1932]. A 
justificativa para tal preocupação era a existência de ‘considerável número de 
habitações modernas’ e, portanto, era ‘mister proteger o estado sanitário desse 
aprazível bairro, a fim de que se incremente o seu progresso com que muito lucrará 
a coletividade’ (MENDES; CARVALHO, 2000). 

 

Figura 16 – Cartaz utilizado para venda de loteamentos nas 
margens do Reservatório (sem data). 

Fonte: http://carlosfatorelli27013.blogspot.com.br/2011/01/extremo-sul-da-cidade-de-
santo-amaro.html 

Segundo as autoras esses 
foram alguns dos fatores que 
contribuíram para “unir os 
destinos do município de Santo 
Amaro ao da metrópole 
paulistana”. A grande 
preocupação era manter a 
função recreativa da represa, 
apesar de o reservatório já ter a 
função de abastecimento nesta 
época. Em 1935, por meio do 
Decreto nº 6.983, de 22 de 
fevereiro, o Governo do Estado 
determinou a extinção do 
município de Santo Amaro, 
incorporando-o à cidade de São 
Paulo (MENDES; CARVALHO, 
2000). As intenções do Governo 
para a região resultou em uma 
mudança significativa na forma 
de ocupação da Bacia do 
Guarapiranga, muito 
influenciada pelo crescimento 
da área urbanizada que iria 
configurar o início do processo 
de metropolização. A própria 
incorporação do município de 
Santo Amaro a São Paulo é um 
exemplo de alteração nos 
rumos da paisagem.  

De acordo com o Decreto nº 6.983/32 “o Estado não só se dispôs a incrementar em Santo 
Amaro a construção de hotéis e estabelecimentos balneários, como também destinou verba 
para melhorar as estradas de rodagem que servem aquela localidade, facilitando-lhes todos 
os meios de comunicação rápida e eficiente com o centro urbano” (MENDES; CARVALHO, 
2000: 47).  
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O surgimento das rodovias federais e estaduais, também planejadas pelo poder público para 
modernizar a metrópole em expansão, possibilitou a incorporação ao núcleo metropolitano 
de novas áreas pertencentes a municípios lindeiros e permitiram a grande aceleração do 
processo de localização industrial, atraindo a massa trabalhadora de diferentes pontos do 
país (BÓGUS; PASTERNAK, 2009: 08). 

Os primeiros bairros populares na zona sul aparecem na década de 1940, associados às 
moradias de trabalhadores da indústria ou de empresas prestadoras de serviços públicos, 
como a Light. Cidade Dutra e Capela do Socorro são exemplos de bairros que começaram a 
receber trabalhadores que encontravam na periferia urbana um local mais acessível para 
morar (SANTORO et al., 2009).  

Esses fatores foram relevantes para o avanço da mancha urbana na direção da área de 
estudo. A ocupação da Bacia, antes caracterizada pela presença de chácaras e ocupações 
de alto padrão, começava a ser habitada por núcleos esparsos. Essas localidades, apesar 
de não cartografadas na Figura 11, indicavam o início de uma transformação no padrão de 
loteamentos que abrigaria a classe trabalhadora. 

Entre 1950 e 1960 o crescimento urbano na região do entorno do Reservatório assume 
grandes proporções. A existência de grandes eixos viários conformados principalmente 
pelas estradas do M’Boi Mirim, de Itapecerica (SP-228) e de Parelheiros; além das Avenidas 
Robert Kennedy (hoje Av. Atlântica) e Senador Teotônio Vilela e a solidificação do 
transporte sobre rodas acabaram permitindo o acesso dos trabalhadores que habitavam 
locais distantes do centro e das indústrias.  

Como as ocupações irregulares são marcadas pela ausência da infraestrutura básica, 
começa a preocupação com as consequências desse padrão construtivo na qualidade da 
água da represa. De acordo com relatos coletados, os primeiros alertas para a degradação 
da qualidade da água e da região da bacia foram feitos na década de 1950, quando a 
Sociedade Amigos de Interlagos já pedia a construção de um coletor (ou interceptor) de 
esgotos na margem direita do Reservatório (informação verbal28). 

Em virtude dessa grande expansão urbana, o volume de água retirado do Reservatório se 
tornou insuficiente para atender a população. A partir de 1958, por meio de um acordo entre 
o Governo do Estado e a Light, a represa passou a ser usada exclusivamente para 
abastecer a cidade e não mais para atender ao setor energético. Houve a construção da 
ETA Alto da Boa Vista29 e o fornecimento aumentou para 9,5 m3/s, o que tornou obrigatória 
a elevação do seu nível de água. Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que o Sistema 
Guarapiranga tornava-se o principal sistema produtor de abastecimento da cidade de São 
Paulo (SABESP, 2008), o poder público priorizava outras ações e não adotou as 
providências necessárias para a preservação desse manancial.  

Na década de 1960 inicia-se a realização de muitas obras para favorecer o acesso à região, 
como a implantação das vias marginais ao Rio Pinheiros, permitindo a instalação de 
empresas e indústrias na região (SANTORO et al., 2009). O surgimento dessas atividades 
provocou uma demanda por habitação com o crescimento desordenado das periferias, 
intensificando a ocupação irregular nas margens da Represa Guarapiranga, dando início à 
especulação imobiliária que desenharia os processos de parcelamento do solo. 

                                                           
28

 Relato dado à pesquisadora dois representantes de Organizações não governamentais compostas por moradores da Bacia. 
29

 Em 1998 a ETA Theodoro Augusto Ramos foi desativada ficando apenas a ETA Alto da Boa Vista em funcionamento. 
Atualmente, a ETA Alto da Boa Vista é responsável pela produção da água potável do Sistema Guarapiranga (MATEUS, 2006). 
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Apesar da ocupação da Bacia já se fazer presente entre 1950 e 1960, é a partir da década 
de 1970 que as áreas de mananciais passaram abrigar fortemente bairros insalubres e 
precários de periferia, onde as alternativas locacionais eram os loteamentos irregulares, as 
favelas, os cortiços ou as habitações precárias de aluguel, principalmente localizadas no 
município de São Paulo. Nessa época, a ocupação era – e ainda hoje é – bastante 
significativa, tanto na margem esquerda do Reservatório, na região que hoje é gerida pela 
Subprefeitura de M’Boi Mirim (Jardim Ângela e Jardim Riviera), quanto na margem direita, 
hoje administrada pela Subprefeitura de Capela do Socorro.  

Houve, também, um crescimento da mancha urbana nas regiões de Parelheiros (município 
de São Paulo), Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. Relatos apontam para a transformação 
que ocorreu: onde se costumava pescar - rios entremeados de vegetação - hoje se vê 
barracos e esgoto correndo a céu aberto (informação verbal30). 

  
Figura 17 – Parque Industrial 

de Santo Amaro. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro 

Figura 18 – Ocupação no entorno da represa do 
Guarapiranga. 

Fonte: http://blogdoaitalo.blogspot.com/2010/07/morte-da-represa-do-guarapiranga.html 

Vários acontecimentos podem ser relacionados a tais alterações (FRANÇA, 2000; 
WHATELY; CUNHA, 2006a e 2006b; SANTORO et al., 2009), entre os quais se destacam: 

→ A instalação do parque industrial de Santo Amaro, com aumento da oferta de 
empregos e de moradia. A localização estratégica da Bacia do Guarapiranga na área 
metropolitana, estando nas adjacências da mancha urbana consolidada de São 
Paulo e próximo a esse polo industrial atraiu ainda mais a população de baixa renda;  

→ A valorização do centro em detrimento das áreas mais afastadas, os altíssimos 
níveis de desigualdade de renda e as limitações dos investimentos públicos em 
habitação social. As condições eram favoráveis à especulação imobiliária na região, 
que influenciou no adensamento descontrolado e na expansão da periferia urbana 
para áreas cada vez mais extremas da RMSP; 

→ A grande disponibilidade de glebas vazias nas áreas de drenagem das represas 
Billings e Guarapiranga, com baixo preço da terra urbana associada à ausência de 
políticas habitacionais para a população de baixa renda e fiscalização insuficiente, 
resultou em vários parcelamentos irregulares dos grandes loteamentos rurais 
existentes; e 

→ A recessão econômica e hiperinflação da economia brasileira na década de 1980 e 
decênio seguinte, cujas consequências resultaram em déficit de emprego, rendas 

                                                           
30

 Relato dado à pesquisadora por um morador da margem direita do Reservatório. 
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familiares muito baixas e um número maior de favelas e loteamentos irregulares que 
hoje caracterizam grande parte da área urbana da bacia. 

Como resultado do padrão periférico de crescimento da metrópole, o que se constata entre 
1975 e 1997 é a presença de ocupações rarefeitas, cada vez mais distantes dos núcleos 
centrais, carente de transportes, infraestrutura de saneamento e equipamentos urbanos.  

Para ilustrar esse deslocamento da urbanização em direção à área de estudo foi elaborada 
a Figura 19 que detalha a evolução da mancha urbana da metrópole até praticamente 
circundar o Reservatório Guarapiranga durante o período de 1950 a 199731. As ocupações 
urbanas mais recentes dão continuidade à ocupação que já estava consolidada, 
destacando-se algumas ao sul da Bacia, como no distrito de Cipó, em Embu-Guaçu; na 
região de Itapecerica da Serra; e no município de São Paulo, principalmente nas 
proximidades do Reservatório. 

Segundo informações da própria concessionária responsável pela operação do Sistema 
Guarapiranga (SABESP, 2008: 14): 

O processo de crescimento descontrolado da mancha urbana sobre os mananciais 
da Represa Guarapiranga coloca em risco a capacidade de abastecimento deste 
importante manancial da metrópole de São Paulo, pois além de promover a 
degradação da cobertura vegetal, a impermeabilização do solo, favorece o 
lançamento de esgotos e dejetos urbanos na represa e a contaminação de córregos 
e das águas subterrâneas que drenam para o seu corpo d’água, comprometendo a 
qualidade e a quantidade de água disponível. A proteção e a recuperação das áreas 
degradadas deste manancial, bem como o controle mais efetivo da expansão de 
diferentes formas de uso e ocupação do solo na sua bacia hidrográfica são peças 
fundamentais para o futuro do abastecimento hídrico da Região Metropolitana de 
São Paulo (SABESP, 2008: 14). 

A garantia de água com qualidade para suprir as necessidades humanas está 
intrinsecamente relacionada aos diferentes usos e ocupações se desenvolvem e se instalam 
nas bacias dos mananciais. Por esse motivo, apresentam-se, no tópico seguinte, as 
principais características da paisagem contemporânea da Bacia do Guarapiranga.  
 

 

                                                           
31

 Deve ser ressaltado que a Figura 19 é apenas um recorte de detalhe da mancha urbana apresentada na Figura 11. Pelos 
mesmos motivos anteriormente citados, alguns períodos podem ter sua mancha urbana superestimada, conforme informações 
dos próprios técnicos da Emplasa. 
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Figura 19 – Evolução da mancha urbana na Bacia do Guarapiranga. 
 

Organização: Priscila Ikematsu
Fonte: Expansão da mancha urbana - produzido a partir de dados 
disponibilizados pela Emplasa.(2002)
Limites Municipais, viário e ferrovias - Emplasa (2005)
Limite da Bacia do Guarapiranga e reservatórios - FUSP (2009)

Legenda

Lagos e Reservatórios
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Bacia Guarapiranga

Rodovia
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De 1950 a 1962

De 1963 a 1974

De 1975 a 1980
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De 1950 a 1962 De 1963 a 1974

De 1975 a 1980 De 1981 a 1985 De 1986 a 1997
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1.2 A paisagem contemporânea  

O processo de expansão urbana metropolitana apresentado contribuiu para a construção da 
paisagem atualmente verificada na Bacia do Guarapiranga. Trata-se de uma paisagem 
composta por morros altos e médios, ocupados por áreas urbanas em diferentes padrões de 
ocupação (alto médio, baixo) e problemas correspondentes; por locais com características 
ainda rurais (chácaras e produção agrícola) que permitem proximidade com a tranquilidade 
do campo; e por cobertura vegetal natural, principalmente próxima às vertentes da Serra do 
Mar, nos limites com a Reserva do Curucutu, onde campos abertos formam uma paisagem 
peculiar, com vegetação campestre, de matas ciliares e da Mata Atlântica (Figura 20).  

Observam-se, ainda, grandes áreas de várzea concentradas na porção sul e oeste da Bacia 
(dos rios Embu-Mirim e Embu-Guaçu), que não estão preservadas em sua totalidade; 
poucas vias de grande porte que atravessam esse território, vias urbanas congestionadas 
de carros e ônibus que levam a população diariamente ao trabalho; e o grande espelho 
d’água, utilizado para o lazer e para armazenar a água que abastece parte da RMSP. 

De acordo com dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
1980 já residiam mais de 330 mil habitantes na Bacia; em 1991, 548 mil; e em 2000 
ultrapassou a marca de 765 mil moradores. O Censo IBGE de 201032 indica que hoje a 
população se aproxima de um milhão de pessoas. Grande parte dessa população se 
concentra ao redor do Reservatório e nas sedes municipais de Itapecerica da Serra, Embu e 
Embu-Guaçu onde coexistem diferentes grupos sociais e problemas urbano-ambientais. 
Ocorrem também ocupações esparsas e loteamentos com baixa densidade demográfica, 
que são constantemente pressionados pela dinâmica que marca a paisagem em 
transformação. 

Os elementos que compõem a sua paisagem apresentados neste item continuam 
submetidos a processos que a mantém em um ciclo dinâmico de organização em função 
das necessidades e valores da sociedade, definindo as condições de sua existência, pois “a 
paisagem é instável, um permanente vir a ser e permanência em transformação” 
(SANDEVILLE, 2005: 11). 

As consequências desse processo estão bem explícitas nas falas dos moradores sobre as 
dinâmicas contemporâneas: “continua subindo casa todo dia”; “eu que nadei muito nesse 
rio, e hoje dá até medo de olhar”, “só pelo cheiro parece que o rio está agonizando”; “sofá, 
bicicleta, colchão, pneu... jogam de tudo na Represa” (informação verbal33).  

Hoje a Bacia está inserida em uma das regiões mais preocupantes em termos de qualidade 
socioambiental da metrópole, apesar de conter importantes atributos naturais em seus 
limites.  

                                                           
32 Resultado do Censo IBGE 2010, por município do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/familias_e_domicilios/familias_e_domicilios_tab_munic_xls.shtm 
33

 Relato dado à pesquisadora por duas moradoras do Jardim Ângela, da margem esquerda do Reservatório. 
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Figura 20 – Os diferentes elementos que compõem a Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. 
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O processo de espraiamento da população para áreas periféricas apresentado no item 
anterior conferiu à Bacia do Guarapiranga um padrão de ocupação nitidamente conflitante 
com a sua função ambiental de fornecimento de água. Atualmente a Bacia é marcada pela 
dualidade de, por um lado, abrigar um dos principais reservatórios de abastecimento da 
metrópole paulista; e do outro, por conter tanto áreas densamente povoadas quanto áreas 
passíveis de ocupação.  

Essas características destacam duas funções que não podem ser desprezadas: a primeira 
está relacionada ao fato de ser uma das mais importantes bacias produtoras de água para a 
metrópole; e a segunda vincula-se à questão habitacional, pois é um dos poucos locais na 
RMSP que ainda contém terras livres da ocupação antrópica, que poderia abrigar uma 
população sem alternativas habitacionais e outros tipos de uso.  

A atratividade dos diferentes sítios urbanos que a compõem, a posição das diferentes vias 
de circulação, a localização das indústrias, do comércio e dos serviços, os traços da cultura 
urbana peculiar, entre outros, são fatores que influenciam na paisagem verificada. 

De forma detalhada, a Figura 21 ilustra a distribuição espacial desses diferentes usos, que 
moldam a Bacia como um todo fragmentado capaz de revelar, em nível local e regional, 
inúmeros conflitos, resultantes das distintas formas de apropriação e poder entre os 
usuários de um bem de uso comum e dotado de valor econômico – a água.  

Nota-se que, apesar de significativo, os usos urbanos não são predominantes na Bacia. Ela 
ainda contém diversas áreas que podem tanto servir à expansão urbana sempre presente 
ou para outros fins, como a conectividade entre os remanescentes de vegetação que 
marcam a paisagem da Bacia. 

As características apresentadas na Figura 21 podem ser agrupadas em dois grandes 
grupos de áreas, que se diferenciam internamente em compartimentos ambientais 
homogêneos (SÃO PAULO, 1999): 

→ Áreas de características urbanas, que englobam as áreas urbanizadas, áreas em 
expansão urbana, áreas de uso industrial e áreas com usos voltados ao lazer; e  

→ Áreas periféricas, com características oscilando entre peri-urbanas ou de transição; e 
áreas rurais ou naturais. 

A Figura 22 apresenta a distribuição espacial dos diferentes compartimentos que compõem 
a Bacia do Guarapiranga. 
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Figura 21 – Retrato atual do uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. 

Fonte: São Paulo (2010) 
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Áreas urbanizadas

Áreas em expansão urbana

Áreas com uso industrial

Áreas com usos vinculados à represa

Áreas periféricas

De padrão inferior, apresenta os mais baixo padrões socioeconômicos e de
ocupação da bacia.

De padrão superior, apresenta ocupação adequada ao sítio; dispõe de
infraestrutura; é a área de urbanização mais antiga.

De padrão superior difere da Área Urbanizada – Padrão Superior apenas quanto
ao estágio de ocupação, tem sistema individual de tratamento de esgoto.

De padrão inferior, apresenta os mais baixo padrões socioeconômicos e de
ocupação da bacia.

Faixa lindeira à Rodovia Régis Bittencourt, é mais adensada e com indústrias de
médio porte em sua porção norte e, junto ao Embu; ao sul, predominam
indústrias de maior porte, implantadas em trechos esparsos, em meio a áreas
vegetadas e a usos agrícolas.

Predominam usos de recreação e lazer, loteamentos de chácaras; a presença do
reservatório confere excepcional potencial cênico-paisagístico.

Apresenta relevo acidentado, com fragilidade natural de moderada a alta; abriga
atividades de lazer e bairros rurais.

Área de transição urbano/rural; apresenta altas fragilidades naturais, remanescentes de
matas e inúmeras nascentes; tem ocupação rarefeita, mesclando usos rurais e de lazer;
apresenta características cênico-paisagísticas privilegiadas.

Ocupação fragmentada, destacando-se extensa área de mineração; pode sofrer
pressões de expansão urbana pela proximidade a Parelheiros e à Região da Billings.
Apresenta baixa fragilidade natural; tem ocupação predominantemente rural, com
extensas áreas florestadas.

Apresenta relevo aplainado, com fragilidade natural moderada a baixa; está sob
a influência do vetor de urbanização Parelheiros/Cipó.

Apresenta relevo acidentado, com fragilidade natural alta; abriga remanescentes
de Mata Atlântica e inúmeras nascentes; predomina a ocupação rural.

São 
Paulo

Embu
Guaçu

Embu

Itapecerica
da Serra

Cotia

Juquitiba

São Lourenço
da Serra

Parelheiros

Cipó

Contém a várzea do Embu Mirim, ameaçada por tendência de expansão urbana 
de baixo padrão.

Organização: Priscila Ikematsu
 

Figura 22 – Padrões de ocupação na Bacia do Guarapiranga.  
Fonte: São Paulo (1999). 

A ocupação urbana é essencialmente caracterizada pelo uso habitacional e uso terciário de 
apoio, concentradas nas margens esquerda e direita do Reservatório e nos núcleos urbanos 
isolados de Parelheiros, no município de São Paulo; e nas áreas centrais dos municípios de 
Embu; Embu-Guaçu e seu distrito Cipó; e Itapecerica da Serra. Essas áreas são aquelas 
mais densamente ocupadas e as responsáveis pela grande carga orgânica e de nutrientes 
gerados na bacia e que causam alteração na qualidade da água do Reservatório e de seus 
tributários. As áreas de expansão urbana apresentam as mesmas características quanto à 
apropriação do solo, diferenciando-se apenas quanto ao estágio da ocupação (SÃO PAULO, 
1999). 

Além da ocupação de baixo padrão na forma de favelas, loteamentos clandestinos e 
ocupações irregulares que marcam a paisagem da Bacia, deve-se destacar, também, a 
presença de condomínios fechados na região, que constituem uma nova forma de ocupação 
pela classe média e média alta e oferecem segurança contra a violência urbana e 
proximidade com a natureza. As percepções dos moradores34 que residem nesses bairros 
mais adensados se dividem em duas vertentes:  

→ Os moradores de mais alta renda, conscientes do problema socioambiental que 
marca a paisagem da Bacia, lutam por melhorias, denunciam os “crimes ambientais” 

                                                           
34

 É importante salientar que esse trabalho, como qualquer pesquisa científica, apresenta limitações. Uma está relacionada ao 
número de moradores contatados, que não representa de fato a percepção de todos os moradores da área de estudo. Como 
as entrevistas e conversas para essa etapa do trabalho ocorreram de maneira livre, não há como precisar todos aqueles que 
foram contatados, mas aproxima-se de 35 pessoas. Deve-se salientar que as informações coletadas corroboram estudos já 
realizados na Bacia do Guarapiranga. 
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que são percebidos, cobram ações do poder público para proteção da represa, 
desmatamento, despejo irregular de efluentes domésticos, aumento da segurança, 
entre outros; e 

→ Os moradores de renda baixa, a maioria em situação irregular perante a lei de 
mananciais, que priorizam as demandas relacionadas à regularização fundiária e 
melhorias urbanas (saúde, saneamento educação, segurança, vias e transporte 
públicos, equipamentos sociais). Por esse motivo muitas vezes as preocupações 
relacionadas à água ficam sem segundo plano, mas reconhecem a importância de 
melhorias também do ponto de vista ambiental. Conforme Barban et al. (2005: 12) 
atribuem a uma “fatalidade o fato de se encontrarem em áreas que, por lei, deveriam 
ser protegidas, o que de alguma forma imprime uma situação de insegurança para 
suas vidas”. 

As áreas com usos industriais são bastante evidentes na faixa ao longo da rodovia Régis 
Bittencourt e nas proximidades do Parque Industrial de Santo Amaro. Ocorrem, também, de 
maneira esparsa no tecido periférico - ora de forma isolada ora associadas a áreas de uso 
misto. A presença desse tipo de uso se relaciona tanto à qualidade da água, pois podem ser 
lançados efluentes nos tributários do Reservatório; quanto à economia local, por ser uma 
atividade importante para geração de renda e empregos na região.  

Nas áreas com Usos Vinculados à Represa – aquelas imediatamente lindeiras ao 
reservatório – os usos predominantes são clubes, marinas, restaurantes, comércio e 
serviços ligados ao esporte náutico. São resquícios da época em que o Reservatório foi 
criado, quando começou a ser utilizado para o lazer pela população de alta renda. Hoje 
diferentes grupos sociais frequentam o local, seja para atividades esportivas, seja para um 
simples refresco nos dias de calor. 

O Quadro 2 faz a descrição desses diferentes padrões urbanos, destacando a sua 
localização e principais características. 

Classe Localização Principais Características 

Área 
Urbanizada 
Padrão 
Superior 

São Paulo - Distrito de Socorro, Jardim São Luiz, Cidade 
Dutra, Parelheiros. Embu - Centro histórico de Embu, 
Itapecerica da Serra - Sede do Município. Embu-Guaçu - 
Sede de Embu-Guaçu e Distrito de Cipó. 

Ocupação de padrão residencial alto e entre 
médio e alto. Presença de alguns núcleos de 
favelas e áreas verdes espraiadas em meio à 
mancha urbana consolidada. 

Área 
Urbanizada 
Padrão 
Inferior 

São Paulo - Entre a Avenida Teotônio Vilela e a estrada de 
ferro, Franja de Campo Limpo, Faixa circundante ao núcleo 
de Parelheiro. Itapecerica da Serra - porção entre o centro de 
Itapecerica e a rodovia Régis Bittencourt. Embu-Guaçu - 
porção sul da sede do município e porção sul da sede distrital 
de Cipó. 

Ocupação contígua a áreas não urbanizadas e 
áreas de padrão médio alto, ainda em processo 
de ocupação. Presença de áreas não 
urbanizadas; residências de baixo padrão; 
favelas; loteamentos irregulares de baixo padrão; 
pequenas manchas de mata de preservação 
obrigatória; e áreas de uso misto polarizadas 
pelas vias de acesso. 

Área de 
Expansão 
Urbana 
Padrão 
Inferior  

São Paulo - Estrada de Parelheiros, nas planícies aluviais do 
ribeirão Parelheiros e do Itaim, Estrada de M’Boi Mirim, leste 
de Parelheiros. Embu-Guaçu - Porção ao sul da sede do 
município, descontínua da área urbana principal; a oeste, nas 
áreas lindeiras à várzea do ribeirão Santa Rita e o Norte de 
Cipó. Itapecerica da Serra - porção sudeste, entre a sede de 
Itapecerica e Várzea do Embu-Mirim. Periferia da BR 116 - 
entre Embu e Itapecerica. 

Presença de loteamentos de baixo padrão, 
entremeados por áreas de uso misto; áreas 
livres; remanescentes da ocupação rural; 
pequenas manchas de mata; uso residencial de 
baixo padrão; e ocorrência de favelas. 

Áreas com 
Usos 
Vinculados à 
Represa 

Entorno do Reservatório Guarapiranga e principais afluentes: 
Rio Embu-Guaçu, trecho entre os braços do reservatório 
formados pelos córregos Itupu e Guavirutuba e o rio Embu-
Mirim. 

Presença de clubes e marinas, restaurantes e 
serviços de comércio ligados ao esporte náutico; 
loteamentos de casas de fim de semana; e 
parques. 

Quadro 2 – Principais características urbanas da Bacia do Guarapiranga. 
Fonte: São Paulo (1999). 
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De acordo com Villaça (2001), existe uma íntima relação entre a existência do sistema viário 
e o processo de expansão urbana. As vias urbanas e regionais constituem, de acordo com o 
autor, um dos mais poderosos elementos na atração de diferentes padrões de 
adensamento, além do uso industrial.  

Essa afirmação é exemplificada na área de estudo, onde o avanço urbano, caracterizado 
pelo acelerado preenchimento de seus vazios urbanos e pela expansão para outras regiões, 
ocorreu ao longo dos principais eixos viários que percorrem sua extensão no sentido Norte-
Sul, irradiados do centro metropolitano (SÃO PAULO, 1999), como mostra a Figura 23. Os 
principais núcleos urbanos da Bacia são as áreas mais próximas do grande aglomerado 
urbano da metrópole, ou seja, com maior acessibilidade aos diferentes pontos da região 
metropolitana por meio da malha viária urbana, ferrovias e rodovias existentes. 

Em relação aos eixos urbanos, podem ser identificados alguns vetores de penetração no 
interior da Bacia e, consequentemente, considerados indutores à ocupação urbana (SÃO 
PAULO, 1999): 

→ Margem Direita do Reservatório: presença da Av. Atlântica (antiga Av. Robert 
Kennedy35), Av. Teotônio Vilela, Estrada de Parelheiros e vias transversais partindo 
de áreas localizadas nos distritos de Cidade Dutra, a norte, e Grajaú, a leste. Seu 
prolongamento ocorre no sentido Norte-Sul em direção à Billings, via Parelheiros;  

→ Margem Esquerda do reservatório: destaca-se a Avenida Guarapiranga, que parte 
das áreas extremamente adensadas da franja urbana de São Paulo e adentra o 
distrito de Jardim Ângela, quando passa a ser denominada Estrada do M’Boi Mirim. 
Constitui um eixo indutor à ocupação de bairros-dormitório, onde os poucos 
equipamentos urbanos de comércio e serviços aglutinam-se ao longo deste corredor, 
permanecendo o restante da área carente de infraestrutura, áreas verdes, entre 
outros aspectos importantes de infraestrutura. Estende-se em direção às áreas mais 
interiorizadas, penetrando na porção sudeste do município de Itapecerica da Serra. A 
ocupação irradia em direção ao reservatório Guarapiranga, seguindo as estradas da 
Riviera e de Cumbica, muito embora não chegue a acercar-se das áreas mais 
próximas à lâmina d’água;  

→ Distrito de Cipó: na direção desse distrito, tem-se a estrada do Cipó, que liga 
Parelheiros ao referido distrito e deste em direção à sede do município de Embu-
Guaçu, seguindo ao sul pela estrada da Ponte Alta até alcançar a extremidade 
sudeste da bacia, em zona de características rurais, dando acesso à Reserva 
Estadual do Curucutu, que se estende a leste, na bacia da Billings; 

→ Itapecerica da Serra: a Estrada de Itapecerica/Santo Amaro parte da área urbana 
consolidada de São Paulo em direção à zona central de Itapecerica da Serra. No 
município de Itapecerica, na franja urbana da cidade, percorre zona com 
características rurais, predominando bairros de alto padrão urbanístico e ambiental, 
loteamentos de sítios de recreio, além de esparsos equipamentos industriais e de 
serviços; e  

→ Embu-Guaçu: a ocupação no entorno da via Itapecerica- Embu-Guaçu mantém as 
características rurais, em uma zona onde predominam chácaras e loteamentos de 
recreio entremeados por matas residuais. 

                                                           
35

 A mudança do nome veio ao encontro de um velho anseio da população que nunca se conformou quando o ex-prefeito de 
São Paulo Olavo Setúbal alterou o nome original para homenagear o ex-senador norte Americano Robert Kennedy. O nome 
Atlântica remonta ao início do processo de urbanização da região da represa Guarapiranga quando muitas das ruas e avenidas 
do bairro tinham nomes que prestavam homenagens às paisagens cariocas. Notícia disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/capela_do_socorro/noticias/?p=18041 . Acesso: fevereiro de 
2011. 
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Figura 23 – Áreas protegidas, áreas verdes, núcleos urbanos principais e eixos de penetração na 

Bacia do Guarapiranga. 
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As linhas ferroviárias que cruzam a bacia são operadas pela FERROBAN – Ferrovias 
Bandeirantes S/A. Destaca-se a ferrovia Campinas-São Vicente, que cruza a bacia no 
sentido Noroeste-Sudeste, com estações em Aldeinha (município de Itapecerica da Serra), 
Embu-Guaçu, Cipó e Engenheiro Marsilac (município de São Paulo), esta limítrofe à bacia, a 
leste. A linha São Paulo-Santos tem também trecho de seu percurso com orientação Norte-
Sul na porção leste da bacia.  

Nota-se, ainda, na Figura 23, a presença da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que cruza 
a porção ocidental da bacia, margeando o alto curso do rio Embu-Mirim no sentido de 
Itapecerica da Serra. Trata-se de uma importante ligação de São Paulo com a região sul do 
País, atraindo a ocupação industrial e residencial. Define, dentro da bacia, uma área quase 
conurbada entre as sedes municipais de Embu e Itapecerica da Serra, e incorpora a SP-234 
(ligação da BR-116 à Itapecerica da Serra). No trecho norte dessa rodovia, a mancha 
urbana de Campo Limpo e Taboão da Serra, próxima aos limites da bacia, com elevadas 
densidades demográficas e baixo padrão socioeconômico, vem se expandindo na porção do 
município de Embu situada dentro da área de estudo (SÃO PAULO, 1999). 

Com exceção da BR-116, não existiam vias de grande porte atravessando a área de estudo, 
fato que indica duas tendências opostas. A primeira, a favor da preservação, pois a 
ausência de rodovias atravessando a Bacia, aliada à barreira física da Serra do Mar, 
contribuiu na conservação das porções ao sul. A segunda diz respeito à desvalorização que 
essa falta provoca, contribuindo para a instalação de padrão de ocupação tipicamente 
periférico de baixa renda. Essa última afirmação confirma a tese de Villaça (2001), que 
coloca a íntima relação das vias regionais com o crescimento físico das cidades e com a 
importância da acessibilidade para a valorização da terra urbana.   

Atualmente tem-se a presença do Rodoanel - Trecho Sul, inaugurado em 2010, uma grande 
obra de infraestrutura que pode contribuir com as dinâmicas de crescimento da região. 
Estudos do Laboratório de Habitação (LABHAB) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo – FAU USP (LABHAB/FAU USP, 2005) e do Instituto 
Socioambiental em parceria com a Secretaria de Verde e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de São Paulo (ISA/SVMA, 2005) mostraram que, no Trecho Oeste, o Rodoanel 
influenciou no surgimento de novos empreendimentos; na intensificação de instalação de 
empresas; no crescimento de assentamentos humanos próximos aos acessos e às 
manchas urbanas; na geração de empregos informais, entre outros.  

Pesquisas do Núcleo de Estudos da Paisagem (NEP) do Labcidade-FAU USP na região 
indicaram dinâmicas semelhantes em curso, reforçando processos de segregação, locação 
de plantas industriais, áreas de estocagem e instalação de loteamentos fechados 
(SANDEVILLE et al., 2010). Possivelmente, o Trecho Sul poderá sofrer com os mesmos 
problemas identificados no Trecho Oeste e, desse modo, é mais um elemento a ser 
considerado na modificação da paisagem. 

Isso porque ainda existem, na Bacia, áreas sem usos urbanos e que podem ser alvo de 
ocupação futura, influenciada pela dinâmica metropolitana e melhorias urbanas. Tais áreas 
apresentam características muito diferenciadas, oscilando entre: 

→ Ocupação rural, que ocorre de forma dispersa em toda a Bacia e também aglutinada 
ao longo das estradas e das vias de acesso existentes, com presença de 
instalações agrícolas, sítios e loteamentos de chácaras. Esse tipo de ocupação 
também contribui para a geração de carga orgânica na Bacia, pois as áreas 
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distantes não são atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário, utilizando 
fossas como sistema de disposição de efluentes domésticos; 

→ Espaço de transição urbano/rural, representado por áreas que apresentam alta 
inércia potencial de mudança de padrão de ocupação tanto pela população de baixa 
renda, pela extensão de terras livres e baixo preço da terra, quanto pela população 
de média e alta renda, pela possibilidade de morar em condomínios fechados; e 

→  Locais ainda conservados, onde a cobertura vegetal permanece em diferentes 
estágios sucessionais (mata atlântica, matas ciliares, vegetação arbustiva e de 
várzea) e, mesmo que bastante alterada, ainda representa grande importância para 
a conectividade da região. Na sua porção sul (áreas próximas às vertentes da Serra 
do Mar) ainda mantém a Mata Atlântica que originalmente cobria seu território. 

Nos bairros onde predominam a ocupação rural e de transição urbano/rural há uma 
preocupação entre os moradores com a conservação dos atributos ambientais, tendo sido 
citadas manifestações contra as ocupações que foram surgindo no decorrer dos anos. A 
grande preocupação é a manutenção da situação de suas propriedades, pois muitos viram 
outros sítios serem parcelados em terrenos menores, dando origem a ocupações mais 
adensadas e fora do padrão rural com que estavam acostumados (informação verbal36). 
Esse fato também foi constatado por Bueno (2004) e Barban et al. (2005). 

Já as áreas onde ainda existem grandes áreas com cobertura vegetal e também localidades 
sem vegetação e sem uso aparente na Bacia do Guarapiranga, que deveriam ser vistas 
como essenciais para garantir a produção de água para a metrópole, parecem ser 
encaradas com um grande “estoque de terras”, tanto para abrigar a população que não para 
de crescer, quanto para abrigar outros tipos de usos. 

Essas características exemplificam as contradições no tecido urbano da Bacia. De um lado, 
as desigualdades sociais, representado pela proximidade de loteamentos fechados e as 
zonas empresariais com suas infraestruturas, e os bairros menos abastados, com suas 
carências. Do outro lado, a incoerência ambiental, pois a ocupação atrelada à falta de 
infraestrutura de saneamento compromete a qualidade das águas e, consequentemente, o 
abastecimento da metrópole. A deterioração da qualidade das águas por meio do aumento 
de algas, coliformes fecais e compostos inorgânicos oriundos da carga de esgotos 
domésticos e industriais poderia levar ao colapso do Sistema Guarapiranga. 

A lógica tradicional parece considerar as áreas com cobertura vegetal e outros usos não 
urbanos, mostradas na Figura 24, como locais sem nenhum valor econômico estando 
sujeitas à especulação imobiliária e as outras formas de apropriação do território. Mas o que 
se observa é uma grande potencialidade de corredores de conservação e conectividade 
entre fragmentos vegetais, áreas de baixa densidade demográfica e biodiversidade, 
essenciais para viabilizar a preservação, conservação e a manutenção dos mananciais. 

                                                           
36

 Relato dado à pesquisadora por cinco agricultores que residem em diferentes partes da região de Parelheiros, no município 

de São Paulo.  
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Figura 24 – Potenciais de conectividade entre fragmentos de vegetação. 
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Toda a área mostrada na Figura 24 que não abriga usos urbanos e que não são Unidades 
de Conservação de Proteção Integral ou áreas de parques é passível de ocupação, 
indicando que o conflitante processo pode se intensificar. Por isso é fundamental a 
manutenção das condições naturais dessa paisagem e dos serviços ambientais prestados 
pelos sistemas existentes, que pode ser feito por meio da conexão entre os parques 
existentes ou previstos, as áreas verdes e as áreas legalmente protegidas inseridas dentro 
ou nas proximidades da Bacia, como é o caso do Parque Estadual da Serra do Mar (ao sul) 
e da Reserva do Morro Grande (na Bacia do rio Cotia, a oeste). 

Os diálogos com moradores residentes na área urbana consolidada indicaram um quadro de 
preocupação com a situação atual, apesar de restritas ao conhecimento do seu bairro, sem 
considerar a Bacia como um todo. As causas citadas vão desde as contradições entre as 
políticas públicas desenvolvidas e a morosidade ou até mesmo ausência de ações do poder 
público, seguido do próprio costume dos moradores, que despejam esgoto e resíduos nos 
córregos e promovem o desmatamento. Deve-se ressaltar, no entanto, que a pouca 
conscientização, conhecimento e informação sobre os impactos que causam algumas ações 
no manancial e perante as leis e regras existentes também são relevantes quando se 
analisam os motivos para a circunstância hoje verificada. Por outro lado, cobram a maior 
presença do poder público nos bairros, prevenindo e evitando a ampliação dos problemas 
atuais.  

Nesse cenário, conforme alertado por Whately e Diniz (2009: 09-10): 

A garantia de água e saneamento para os moradores das grandes cidades é um dos 
principais desafios desse século. Atualmente, 2,5 bilhões de pessoas não possuem 
acesso a serviços adequados de saneamento, e boa parte delas reside nas grandes 
cidades, em especial nos países em desenvolvimento. As tendências para o futuro 
não são animadoras. Mudanças globais rápidas e sem precedentes estão em curso, 
entre elas a mudança climática, migrações e crescimento populacional, além da 
urbanização intensa tendem a diminuir a disponibilidade de água em várias porções 
do planeta [...] A reversão desse quadro é fundamental para garantir a 
sustentabilidade do maior aglomerado urbano da América do Sul, ainda mais 
considerando a crise econômica e os cenários futuros de diminuição da 
disponibilidade de água por habitante (WHATELY; DINIZ, 2009: 09-10). 

Mendes e Carvalho (2000: 59-60) refletem que apesar do “quadro melancólico”, há ainda 
“grandes potencialidades de reversão, apesar das dificuldades políticas, dos limites de ação 
do poder público e da descrença por parte da comunidade”. O reconhecimento da função 
ambiental dessa região deve permitir medidas para garantir a sobrevivência dos mananciais 
sem afetar o desejoso anseio de desenvolvimento dos municípios com território em área de 
mananciais e sem atingir significativamente os moradores ali estabelecidos.  

As políticas públicas devem ser desenhadas exatamente para tentar equacionar tais 
conflitos na tentativa de minorá-los. Para isso, leis são elaboradas, intervenções são 
executadas e negociações são realizadas entre os atores envolvidos na gestão da área. 

Para compreender como tais políticas enfrentam esses problemas e conflitos, é preciso 
incluir o entendimento acerca do sistema pensado para o planejamento e a gestão das 
áreas de mananciais, bem como a sua execução na prática, que pode indicar se a situação 
desejável está de fato sendo desenhada. O próximo Capítulo estabelece um panorama das 
políticas públicas nas áreas de mananciais como subsídio ao entendimento dos conflitos 
que se processam na Bacia. 
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CAPÍTULO 2 – A NORMATIZAÇÃO DA PAISAGEM: O SISTEMA 
PENSADO 

Para Arretche (2003), o crescente interesse dos estudos na área de políticas públicas no 
Brasil está diretamente relacionado às recentes mudanças da sociedade brasileira. Segundo 
a autora, a autonomia dos governos locais, as oportunidades abertas à participação nas 
mais diversas políticas setoriais, o intenso processo de inovação e experimentação em 
programas governamentais despertaram não apenas uma enorme curiosidade sobre os 
“micro” mecanismos de funcionamento do Estado brasileiro, como também revelaram o 
grande desconhecimento sobre sua operação e impacto efetivo. A autora ressalta que, 
“paradoxalmente, essas novas questões da agenda política brasileira constituem também 
um problema para o desenvolvimento da agenda de pesquisa em políticas públicas” 
(ARRETCHE; 2003: 08).  

Trevisan e Van Bellen (2008) apresentaram um histórico da evolução da análise de políticas 
públicas seguindo as indicações de Melo (1998 apud TREVISAN; VAN BELLEN, 2008). 
Segundo os autores, a proliferação de estudos de políticas públicas se deu, principalmente, 
devido a três motivos:  

→ A alteração das questões relativas ao modelo brasileiro de desenvolvimento: 
descentralização, participação, transparência e redefinição do mix público-privado 
nas políticas;  

→ A dificuldade de transposição dos obstáculos à consecução de políticas sociais 
efetivas, o que serviu para fortalecer os estudos sobre políticas; e  

→ A difusão internacional da ideia de reforma do Estado, que passou a ser o princípio 
organizador da agenda pública dos anos 1980-90.  

Para Souza (2006), o principal foco analítico da política pública está na identificação do tipo 
de problema que a política pública visa corrigir, bem como no por que dessa escolha; na 
chegada desse problema ao sistema político (politics) e à sociedade (polity); e nas 
instituições/regras que irão modelar a decisão e a implementação da política pública. 

Deste modo, este Capítulo apresenta as políticas públicas nas áreas de mananciais, desde 
sua concepção, diretrizes estabelecidas, evolução das normas, leis vigentes e sistema 
gestor atual. Tais Políticas se inserem no conjunto de ações e legislações que tratam 
especificamente do gerenciamento ambiental e de recursos hídricos, dentro do quadro 
normativo brasileiro.  

A Figura 25 apresenta algumas das principais normas voltadas à proteção das águas, no 
Brasil e no Estado de São Paulo. O recorte temporal vai desde a primeira lei que trata da 
importância da água (Código das Águas) até a Lei Específica que incide sobre a área de 
estudo e respectivo decreto regulamentador. Dentro dessa conjuntura de regras, este 
capítulo destacará especificamente aquelas relacionadas diretamente com a problemática 
dessa pesquisa, a saber: Leis Estaduais nº 898/75; 1.172/76; 9.866/97 e 12.233/06.  

A compreensão do histórico de sua construção é fundamental para fornecer as bases 
necessárias à atividade avaliativa, pois se trata de um importante elemento no entendimento 
dos conflitos que se processam no âmbito da bacia hidrográfica, da cidade e da metrópole. 
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1934  

Promulgação do Decreto Lei Federal 24.643 de 10/07/1934 –
Código das Águas, que dispõe sobre aproveitamento das águas 
para a geração de energia. Introduziu o princípio do 
aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, com prioridade ao 
abastecimento público 

1969

A Constituição Federal coloca exclusividade do governo 
federal em relação à gestão das águas.

1978

Criação do Comitê Especial de estudos Integrados de 
Bacias Hidrográficas (CEEIBH), com a finalidade de 
classificar os cursos d’água da União e monitorar a 

utilização dos recursos hídricos.
1979

Lei Federal 6.662 de 25/07/1979 (Política Nacional de Irrigação), 
que deu início a uma série de conflitos entre o setor elétrico e o 
setor de irrigação no que tange à quantidade e qualidade das 
águas e também entre ações do governo federal e dos governos 
estaduais.

1981

Lei 6.938, de 31/08/1981, que estabelece a Política 
Nacional do Meio Ambiente, com a finalidade de 

preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente, 
buscando o desenvolvimento nacional em bases 

consideradas sustentáveis. 

1983

Realização do Seminário internacional de gestão dos Recursos 
Hídricos, desencadeando um debate nacional sobre 
gerenciamento dos recursos hídricos.

1988 

Constituição Federal de 1988, que apresenta 
indicações para instituir o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios 
de outorga de direitos de seu uso. 

1989 

Constituição Paulista de 1989, que estabeleceu as normas de 
orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos e à organização 
desse Sistema (SIGRH).

1972

Conferência sobre Ambiente Humano em Estocolmo preocupação 
encontrava-se centrada no crescimento populacional e na 
urbanização desenfreada, o que provocava o agravamento na 
deterioração ambiental

1991 

Lei Estadual de São Paulo nº 7.663, de 30/12/ 1991, 
que estabelece as normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

1997

Lei Federal nº 9.433, de 08 /01/1997, que institui a 
Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

2005

Lei  Estadual de São Paulo nº 12.183, de 29/12/2005, que dispõe 
sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio 
do Estado de São Paulo, bem como os procedimentos para fixação 
dos seus limites, condicionantes e valores.

1997

Lei Estadual de São Paulo nº 9.866, de 28/11/1997, que dispõe 
sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das 
bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 
Estado de São Paulo.

2006

Lei Estadual de São Paulo nº 12.233, de  16 /01/2006, 
que define a Área de Proteção e Recuperação aos 
Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório 

Guarapiranga – APRM-G.

1975

Lei Estadual de São Paulo nº 898, de 18 /12/1975, que 
disciplina o uso de solo para a proteção dos 

mananciais, cursos e reservatórios de água e demais 
recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana 

da Grande São Paulo.

1976

Lei Estadual de São Paulo nº 1.172, de 17/11/1976, que delimita 
as áreas de proteção relativas aos mananciais, cursos e 
reservatórios de água.

1994

Lei Estadual de São Paulo nº 9.034, de 27/12/1994,  que dispõe 
sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH e divide o 
Estado de São Paulo em 22 (vinte e duas) Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI.

2007

Decreto  Estadual de São Paulo nº 51.686, de 22/03/2007, que 
regulamenta os dispositivos da Lei estadual nº 12.233/06 que 
define a APRM-G.

2000

Lei Federal nº  9.984, de 17/07/2000, que cria a 
Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recurso 
Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Organização: Priscila Ikematsu  
Figura 25 – Legislações federais e estaduais no âmbito dos recursos hídricos. 
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2.1 Políticas públicas nas áreas de mananciais 

O intenso processo de urbanização e seus reflexos nos mananciais indica a necessidade de 
considerar questões relativas às políticas hídricas e ambientais, de gestão das cidades e de 
organização do território, conjuntamente. Não obstante, diversos estudos evidenciam as 
contradições e a desarticulação histórica no tratamento das questões urbanas e ambientais 
nas propostas de elaboração e na aplicação de políticas públicas. Por outro lado, vem 
ganhando destaque a tendência de “ambientalização” das práticas e projetos das políticas 
urbanas e a inserção da questão urbana no discurso ambiental (MARTINS, 2006; FUJITA, 
2008; ALVIM, 2010; MARTINS, 2011).  

A política pública aqui tratada - de Proteção aos Mananciais - traduz os esforços que vêm 
sendo empreendidos para implementar um processo de planejamento e gestão baseado na 
articulação das agendas ambientais e urbanas. Isso porque tem em sua essência tanto 
instrumentos de ordenamento do uso e ocupação do solo quanto diretrizes de proteção dos 
recursos naturais, mas enfrenta grandes desafios que serão detalhados adiante e está 
envolta em significativos conflitos que permeiam as ações necessárias. 

Neste trabalho, entende-se por políticas públicas o conjunto de decisões tomadas pelos 
atores públicos, resultado da interação entre o Estado e as partes em conflito ou contradição 
(sujeitos), com vistas à proposição de ações para modificar as condições atuais (objeto)37. 
De acordo com Alvim et al. (2006: 04): 

o significado do termo na expressão política pública aproxima-se do sentido do 
termo policy na língua inglesa, fazendo referência a um programa ou curso de ação 
governamental ou referindo-se a um conjunto complexo de programas, 
procedimentos e regulamentações governamental-estatais concorrentes a um 
mesmo objetivo geral, quando utilizado no plural políticas, com o correspondente 
inglês policies. O correspondente em português ao termo inglês polity relativo aos 
aspectos estruturais e de longa duração da organização política e social e ao 
ordenamento jurídico-institucional do Estado também é política. E o mesmo termo é 
empregado com relação à esfera das negociações e disputas entre as forças sociais 
e negociações político-partidárias nos diversos níveis de poder que se travam a 
respeito das funções e finalidades do Estado, significado que tem no termo politics 
seu correspondente na língua inglesa (ALVIM et al., 2006: 04). 

Dentro do universo das políticas públicas, a política de proteção aos mananciais é aquela 
onde os sujeitos38 são os usuários das fontes de água utilizadas para o abastecimento 
público, a população efetivamente residente na bacia de drenagem dos mananciais 
protegidos, os demais usuários, e o Estado. O Estado define como objeto de conflito o uso 
do solo e o desenvolvimento econômico, que deve ser compatível com a preservação do 
manancial de forma a garantir o fornecimento de água em quantidade e qualidade adequada 
para suprir as necessidades atuais e futuras (MOREIRA, 1990).  

Para compreender o agravamento dos conflitos junto aos mananciais da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), faz-se necessário resgatar como foram formuladas as 
legislações urbanística e ambiental responsáveis pela proteção das fontes de água da 
metrópole.  

                                                           
37

 Apesar de essa definição ser adequada ao trabalho, entende-se que ela não abarca todas as possibilidades. Existem casos 
onde não necessariamente tem-se um conflito para suscitar uma política e outros onde ela pode ser fruto de interesses que 
não refletem as demandas mais urgentes da sociedade.  
38 O aprofundamento das dinâmicas relacionadas à ocupação das áreas de mananciais revelam novos sujeitos, como será 
abordado no Capítulo 4 – Uma paisagem em conflito. 
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2.1.1 A primeira Lei de Proteção aos Mananciais (LPM) 

Devido à ocupação das bacias de mananciais por moradias sem infraestrutura de 
saneamento, fruto do crescimento urbano desordenado apresentado no Capítulo 1, houve 
uma piora significativa na situação da qualidade das águas dos mananciais da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Deste modo, estabeleceu-se, em meados da década 
de 1970, a primeira tentativa de obstar a degradação das áreas de mananciais. Ela estava 
atrelada ao Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado – PMDI, um Plano pioneiro 
concebido para reorientar o crescimento urbano e industrial da RMSP, tendo o Governo o 
papel de direcionar os investimentos públicos, disciplinar os investimentos privados e 
fiscalizar as normas a serem indicadas em leis para a proteção das áreas de mananciais 
(EMPLASA, 1970). A proposta do PMDI está apresentada na Figura 26.  

Centros de comércio e serviços

Centro Metropolitano

Centro Sub-regional

Centro Secundário

Via expressa

Ferrovia

Metrô

Área industrial

Área institucional

Núcleos urbanos isolados

Área residencial

Áreas urbanizadas

Áreas a preservar da urbanização

Área de Proteção em geral

LEGENDA

Sistema Viário

 
Figura 26 – Modelo de organização proposto pelo Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado. 

Fonte: Emplasa (1970). 

 
Ao PMDI incorporaram-se três instrumentos legais que contemplaram, de forma específica, 
a necessidade de compatibilizar as ações de uso e ocupação do solo com a proteção aos 
mananciais utilizados para o abastecimento público, a saber:  

→ Lei Estadual nº 898/75, que disciplina o uso do solo para a proteção aos mananciais, 
cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região 
Metropolitana da Grande São Paulo;  

→ Lei Estadual nº 1.172/76, que delimita as áreas de proteção relativa aos mananciais, 
cursos e reservatórios de água a que se refere o artigo 2º da Lei nº 898/75, e 
estabelece normas de restrição de uso do solo em tais áreas; e  
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→ Decreto nº 9714/77, que regulamenta as Leis nº 898/75 e 1.172/76 e dispõe sobre o 
disciplinamento do uso do solo para a proteção aos mananciais da Região 
Metropolitana da Grande São Paulo. 

As Áreas de Proteção de Mananciais (APM) foram definidas na RMSP visando restringir a 
expansão urbana na direção dos reservatórios de abastecimento, liberando-a na direção 
leste-oeste. O PMDI limitava, ainda, a instalação de indústrias e o desmatamento nas APM 
(VILLAS BOAS, 1995). 

A pretensão era criar uma “barreira legal” à expansão urbana com a finalidade de proteger 
os recursos hídricos, mas, como visto no Capítulo 1, a mancha urbana avançou sobre 
essas áreas, atingindo, também a Bacia do Guarapiranga, como mostra a Figura 2739. A 
RMSP, planejada para expandir a leste e a oeste a partir de seu centro, aconteceu, também, 
a sul do município de São Paulo e a sudeste da RMSP, evidenciando o transbordamento da 
cidade para dentro dos limites das áreas de mananciais. 
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Figura 27 – Área de Proteção aos Mananciais (APM) proposta pelas Leis 898/75 e 1.172/76 e área 

urbanizada. 

O modelo de proteção ambiental aos mananciais concebido pela Lei de Proteção aos 
Mananciais (LPM40) nº 898/75 e 1.172/76 (Figura 28) baseou-se na definição de um 
zoneamento do uso do solo que foi assim descrito por Marcondes (1999):  

→ Áreas de primeira categoria: aquelas non aedificandi, consideradas impróprias ao 
assentamento urbano (áreas ambientalmente frágeis; corpos d’água; as faixas de 

                                                           
39 O detalhamento da mancha urbana na Bacia do Guarapiranga pode ser verificado na Figura 19, mostrada no Capítulo 1. 
40

 Neste trabalho, as leis pioneiras de proteção aos mananciais (Leis 898/75 e 1.172/76) serão designadas pela sigla LPM, por 
assim serem conhecidas entre os gestores responsáveis pela aplicação desta Legislação. 
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proteção nas margens dos córregos, rios e reservatórios; as áreas com declividades 
médias superiores a 60%; áreas cobertas por matas e demais formas de vegetação 
primitiva). Nessas áreas proibiu-se o assentamento urbano e rural, exceto para os 
usos de pesca, esportes náuticos, ancoradouros, obras de aproveitamento, 
regularização dos cursos d’água e tanques de piscicultura; e 

→ Áreas de segunda categoria: aquelas consideradas propícias ao assentamento 
humano sob determinadas condições (respeito às taxas de ocupação, coeficiente de 
aproveitamento, índice de elevação e taxas de impermeabilização dos lotes). A 
ocupação foi estabelecida a partir de um modelo matemático de uso e ocupação do 
solo que definiu anéis de densidades demográficas decrescentes, sendo o anel 
central constituído pelas áreas urbanizadas na época de promulgação da LPM. 
Esses anéis, denominados “Classe A”, tinham um crescimento urbano previsto de 
até 50 hab/ha e cota ideal do terreno de 500 m2. No entorno das áreas de Classe A, 
configura-se um anel intermediário – denominado “Classe B” – destinado à expansão 
urbana, com densidades máximas de ocupação previstas entre 34 e 25 hab/ha e lote 
mínimo de 1.300 a 1.500m2. Para o restante da superfície da Bacia, classificado 
como “Classe C”, foi prevista uma ocupação do solo com densidades máximas entre 
24 e 6 hab/ha, variando de acordo com a distância da área urbana. Quanto mais 
distante da área urbana e mais próximo do manancial, menor deve ser o número de 
habitantes e maior o tamanho do lote (entre 1.750 e 7.500m2), tendo sido proibida a 
instalação de redes de água e esgoto nesta Classe. 

 
Figura 28 – Corte esquemático do zoneamento ambiental definido pela LPM. 

 Fonte: Emplasa (1984). 

Vários estudos desenvolvidos para elencar os motivos que impediram a completa 
concretização dos objetivos propostos foram consultados (SÓCRATES et al., 1985; 
MOREIRA, 1990; SPÖRL, 1995; VILLAS BOAS, 1995; MARCONDES, 1999; MARTIN, 
2000; TAGNIN; MAGALHÃES, 2001; WHATELY; CUNHA, 2006a; MARTINS, 2006; ISA, 
2008), tendo sido elaborada uma síntese dessas dificuldades, a seguir apresentada: 

→ O contexto de acelerada expansão urbana verificada a partir da década de 1970. A 
forma de ocupação dessas áreas seguia um padrão diferente da proposta pela lei e 
havia sido iniciada anteriormente à elaboração da mesma. A tendência de ocupação 
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da área por moradores desprovidos de recursos financeiros somada às alternativas 
de moradia oferecidas pelo governo que não atendiam a demanda existente 
contribuiu o com o processo de autoconstrução de moradias precárias em desacordo 
com as normas vigentes41; 

→ A grande extensão da área a ser protegida e a fiscalização insuficiente, facilitando a 
atuação de especuladores, que passaram a construir e oferecer lotes de forma ilegal, 
direcionados às necessidades da população de baixa renda; 

→ A restrição quanto à implantação de sistemas públicos de abastecimento de água e 
esgoto42 que, teoricamente, deveria inibir a ocupação, não o fez, induzindo a 
instalação de fossas e canalização improvisada de água pelas pessoas que 
irregularmente ali se instalaram. Sem previsão de dispositivos para a promoção de 
infraestrutura urbana, gerou-se um padrão urbanístico marcado por ocupações de 
baixa renda e sem os serviços básicos de água e esgoto, diminuindo o valor dessas 
terras e agravando a situação da qualidade da água do Reservatório e seus 
tributários; 

→ O caráter restritivo da lei e seu pouco flexível arcabouço normativo, bem como a falta 
de investimentos para a consolidação de uma estrutura institucional necessária para 
a sua implantação e fiscalização; 

→ O desentrosamento e o descompasso entre os organismos públicos (estadual e 
municipal) e respectivas legislações; 

→ O distanciamento da realidade local e da própria lógica da cidade e do seu 
crescimento. A proposta foi elaborada envolvendo unicamente técnicos do governo 
estadual que legislavam sobre município sem o envolvimento dos próprios 
municípios e da sociedade, centralizando as decisões sobre investimentos e projetos 
na região; 

→ A complexidade da proposta, que continha dispositivos e parâmetros de difícil 
assimilação pela população e até mesmo pelas entidades públicas e particulares. As 
medidas de preservação ao controle da poluição gerada por atividades econômicas 
era mensurada por um modelo matemático de densidade demográfica calculado a 
partir de estudos sobre absorção, drenagem e capacidade de autodepuração dos 
recursos hídricos, de difícil entendimento e aplicação;  

→ A ausência efetiva de incentivos à ocupação adequada das áreas protegidas; e 

→ A falta de meios e programas eficazes para a divulgação da legislação e informação 
sobre a importância de proteção dessas áreas. Com isso, as áreas de mananciais se 
transformaram em uma fronteira urbana insuficientemente conhecida.  

 

 

                                                           
41

 Quatro anos após a edição da LPM, foi promulgada a Lei Federal 6.766/79 (Lei Lehmann), destinada a regulamentar a 
execução e a comercialização dos loteamentos. Embora tenha proporcionado modernização e substanciais melhorias na 
implantação de novos loteamentos, a principal objeção colocada pelos empreendedores referia-se ao repasse dos custos de 
implantação que ampliou ainda mais o já grande distanciamento entre os compradores e os proprietários de lotes (SPÖRL, 
1995: 84). 
42

 De acordo com o Artigo 22, da Lei 1.172/76: os sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotos sanitários só 
poderiam atender às áreas e faixas de Classe A e B, ressalvados os existentes até a data da publicação da referida Lei.  
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Para Custódio (1994): 

a crítica mais comum feita a essa lei diz respeito ao seu caráter preservacionista. 
Diz-se que medidas desse tipo tiveram sucesso no início do século com a 
desapropriação de algumas áreas de mananciais, mas que a dinâmica demográfica 
e econômica da realidade dos anos setenta já não contemplava mais medidas desse 
tipo, fadadas ao fracasso quando não são inseridas em políticas globais de 
desenvolvimento de uma região (CUSTÓDIO, 1994). 

Spörl (1995) menciona que, durante o período de vigência da LPM, cada governo adotou 
diferentes políticas vinculadas aos objetivos dos distintos programas de governo que se 
sucederam, o que dificultou a consolidação de um planejamento global de desenvolvimento 
metropolitano aspirado. De acordo com a autora, as áreas de mananciais eram vistas como 
objetos de “desejos mercantis” e, por esse motivo, os governos subsequentes à 
promulgação da LPM pretenderam modificá-la o que resultou em alterações importantes no 
texto legal para atender interesses diversos, a saber: 

→ Lei nº 2.177/77, que altera a delimitação da área protegida na Bacia do rio Guaió, 
nas divisas dos municípios de Suzano e Poá. A área é liberada para a construção de 
moradias como resposta à pressão dos proprietários de grandes glebas na região, 
tendo sido aprovada sem grandes contestações (SPÖRL, 1995); e 

→ Lei nº 3.286/82, que altera a delimitação da área protegida junto ao rio Tietê, na sub-
Bacia do rio Botujuru, em Mogi das Cruzes, liberando uma grande extensão para 
atender demandas vinculadas aos interesses industriais. Apesar de ter sido 
duramente criticada quando ainda era um projeto de Lei, aqueles que se opuseram à 
vontade do Governador foram exonerados do cargo e a aprovação aconteceu. Nessa 
mesma época, os prefeitos de municípios manifestaram descontentamento com a 
redução da receita municipal devido às limitações impostas pela legislação estadual 
e reivindicaram compensação financeira, alegando que as normas impostas só 
traziam “empobrecimento” e “estagnação” (SPÖRL, 1995). 

Outro acontecimento relevante citado por Spörl (1995) é a divergência entre as diretrizes 
políticas determinadas pelos governadores e as posições técnicas do órgão responsável 
pela aplicação da Lei (na época a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - 
Emplasa): 

Os técnicos começaram a ver que seu trabalho [de fiscalização] estava sendo em 
vão, pois as intenções políticas têm prevalecido sobre as diretrizes técnicas. 
Fiscalizar o quê? E para quê? Se depois os governadores liberam áreas, jogando 
fora todo o trabalho desenvolvido pelos técnicos. Embora em plena vigência, a lei de 
proteção aos mananciais até o início de 1984 não se fazia observar na integridade 
de seu contexto, não passando de um mero instrumento inócuo e irressonante 
(SPÖRL, 1995: 55).  

Mas sobre o insucesso dessa legislação, Tagnin e Magalhães (2001: 17) ressaltam que:  

Se isso, de fato, ocorreu, não foi apenas pela LPM em si, mas também por não 
terem sido criados os demais instrumentos que o próprio PMDI concebeu para 
interagir com ela, e ainda, porque a implementação daqueles disponíveis não se deu 
de forma suficiente para impedir o prosseguimento da lógica de reprodução urbana 
verificada em quase toda a história da cidade de São Paulo, antecedendo a própria 
metrópole formal. (TAGNIN; MAGALHÃES, 2001: 17) 
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Assim, não se pode desconsiderar o fato de a LPM ter representado um passo significativo 
no planejamento metropolitano e de proteção aos recursos hídricos, refletindo uma proposta 
inovadora e estruturadora para o desenvolvimento da metrópole43. Apesar de não ter sido a 
única legislação que procurou proteger os recursos hídricos, é a primeira destinada a 
impedir a degradação dos mananciais abastecedores de águas públicas utilizando o 
controle do uso e ocupação do solo, a população de saturação da bacia protegida e, ainda, 
a eficiência no tratamento dos efluentes líquidos das diversas atividades desenvolvidas 
visando obter a qualidade de água desejada para o abastecimento (SPÖRL, 1995). Em 
algumas partes da metrópole inseridas em área de proteção aos mananciais é possível 
encontrar regiões bastante preservadas e livres da ocupação urbana, como ocorre no 
município de Salesópolis, por exemplo. 

Mas nas bacias próximas do aglomerado urbano da RMSP grandes transformações 
aconteceram e em algumas partes da Bacia, a legislação era (e ainda hoje é) impraticável 
devido à realidade instalada. 

Por isso, considerando a grande transformação ocorrida durante a vigência da LPM, fruto de 
todos os processos sinteticamente abordados neste Capítulo e no Capítulo 1, os reflexos na 
qualidade da água, e o surgimento de uma nova conjuntura política de preocupação 
ambiental e social durante os anos oitenta44, nasce a primeira tentativa de aperfeiçoar a 
legislação de proteção aos mananciais. 

2.1.2 Novos princípios, Nova Lei de Mananciais  

Conforme Abers e Jorge (2005) a gestão de águas no Brasil se desenvolveu, 
historicamente, de forma fragmentada, em função de cada setor - energia elétrica, 
agricultura irrigada, saneamento, entre outros; e centralizada, em decorrência dos governos 
estaduais e federal definirem a política sem que houvesse a participação dos governos 
municipais, dos usuários da água e da sociedade civil.  

Esse foi, inclusive, um dos argumentos utilizados por aqueles que estudaram a necessidade 
de substituição das Leis da década de 1970 (Leis nº 898/75 e 1.172/76): a centralização das 
políticas públicas das últimas décadas precisava ser substituída por uma política que 
permitisse a aglutinação de interesses comuns e a participação de um número maior de 
atores (MARCONDES, 1995, SPÖRL, 1995). Como afirma Moreira (1990): 

[...] a questão dos mananciais não depende apenas de decisões de ordem técnica 
[...]. E uma vez que a questão dos mananciais é uma questão política, é preciso 
tratá-la como tal, ou seja, levá-la à decisão das partes em contradição. Não apenas 
à decisão dos agentes públicos concedentes, dos agentes públicos controladores da 
qualidade, e das instituições públicas usuárias dos recursos hídricos. Não se trata de 
resolver uma relação de forças entre partes do aparelho do estado. A destinação 
das águas, pela sua inserção no processo de produção social, interessa a toda a 
sociedade, e deve ser resolvida com sua participação (MOREIRA, 1990). 

 

                                                           
43

 Como grande parte das áreas de mananciais já estava sendo ocupada indevidamente, assinalando-se adensamentos nas 
margens dos reservatórios sem a proteção necessária, Spörl e Seabra (1997) consideram a Lei como um instrumento 
reparador tardiamente concebido, apesar da iniciativa inovadora para tentar equacionar a questão dos mananciais da 
metrópole. 
44 Época de fortalecimento dos movimentos ambientalistas influenciados pelas tendências mundiais vindas da Conferência de 
Estocolmo em 1972 e pelo processo de democratização no Brasil.  
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Atualmente, o sistema pensado para tratar das questões relativas à água está inserido no 
contexto da reforma política ocorrida no Brasil, formulada no início dos anos 1980. Nessa 
nova conjuntura, o conceito de gestão é entendido como uma atividade estratégica voltada à 
formulação de princípios e diretrizes, estruturação de sistemas gerenciais e tomada de 
decisões, objetivando promover, de maneira coordenada, o uso, a proteção, a conservação 
e o monitoramento dos recursos naturais e socioeconômicos em determinada área, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável45. Para Gomes (2003), trata-se do processo de 
elaboração e de planejamento da política pública, bem como o acompanhamento de sua 
implantação, a avaliação dos seus resultados e a retroalimentação do sistema, incluindo o 
estabelecimento de ações corretivas e preventivas aos comportamentos e/ou eventos 
desviantes. 

As normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo 
são definidas na Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991 (SÃO PAULO, 1991), sendo 
pautada em ideias inovadoras que surgiram no bojo dos princípios da Constituição Federal 
de 1988. Segundo Abers (2010: 13), tais novidades podem ser sintetizadas em três pilares: 

→ Integração: a gestão da água deve integrar todos os setores, atores e temas 
relacionados ao uso dos recursos hídricos; 

→ Descentralização: a gestão integrada será mais bem sucedida se a bacia hidrográfica 
for definida como unidade básica de gestão ao invés dos limites políticos-
administrativos da federação; e 

→ Participação: devem ser reunidos não só os diversos setores governamentais, mas 
os usuários privados de água e as organizações da sociedade civil para que o 
desenho das políticas de água reflita todas as necessidades e os interesses 
associados ao tema. 

É dentro dessa perspectiva que se fala em “gestão integrada de bacias hidrográficas”, tendo 
um enfoque muito mais abrangente do que nas décadas anteriores. De uma abordagem que 
tratava apenas da questão do aproveitamento do recurso, passa-se a incluir determinados 
aspectos do planejamento socioeconômico, pressupondo uma articulação entre os diversos 
atores governamentais e não-governamentais que atuam em uma determinada bacia 
hidrográfica, além das diferentes políticas públicas que interferem no seu funcionamento 
(leis sobre o uso do solo, políticas habitacionais, políticas agrícolas, os investimentos, entre 
outros). A gestão integrada aponta, portanto, para o estabelecimento de um espaço 
democrático de discussão, no qual todos devem colaborar para planejar o desenvolvimento 
regional (BARBOSA, 2003).  

O conceito de Gestão Integrada de Recursos Hídricos46 começou a ser utilizado nos anos 80 
(BISWAS, 1981) e tem evoluído como consequência de duas condições: o aumento da 
pressão sobre os recursos hídricos causado pelo crescimento populacional e pela demanda 
por energia, desenvolvimento socioeconômico, e proteção ambiental; e descentralização e 
abordagem multisetorial advinda da abertura ao envolvimento de novos atores (SOLIS, 
2011). 

                                                           
45

 O desenvolvimento sustentável, conforme definido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CMMAD) é aquele que “atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações 
atenderem às suas próprias necessidades”. 
46

 Termo em inglês “Integrated Water Resources Management (IWRM)” 
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Algumas definições sobre o termo “gestão integrada de recursos hídricos” destacam a 
questão da quantidade e qualidade da água, seus diversos usos e os conflitos daí 
decorrentes, para atender às exigências de uma sociedade, a fim de garantir o bem estar 
econômico e social de forma equilibrada (GWP, 2000; SÃO PAULO, 2004). Mas para a sua 
eficácia entendemos que é necessário considerar as inter-relações de dependência entre os 
fenômenos físicos, econômicos e sociais que ocorrem na paisagem da Bacia Hidrográfica. 

Assim a integração requerida nesse processo refere-se a diferentes âmbitos: entre o natural 
e o social; a terra e a água; as condições de montante e jusante na bacia; as instituições 
públicas e privadas; os setores usuários da água; a gestão, legislação e políticas setoriais 
desenvolvidas em diferentes instâncias administrativas, institucionais e territoriais (FRANK, 
2010: 43). O autor salienta que, para a viabilidade operacional do conceito de gestão 
integrada da água, dois aspectos devem ser analisados: a bacia hidrográfica em si, que 
remete à complexidade do objeto que se pretende gerir de forma descentralizada; e os 
atores sociais nela envolvidos, seus papéis e seu gradativo envolvimento com a tarefa da 
gestão em um processo colaborativo e participativo. 

No Estado de São Paulo, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SIGRH) é o responsável por executar a política das águas paulistas e está ancorado em 
três instâncias (Figura 29): deliberativa, por meio do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (CRH) e dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); técnica, por meio do Comitê 
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI); e financeira, por meio do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). A gestão dos recursos hídricos na Bacia 
do Alto Tietê, onde está inserida a Bacia do Guarapiranga, é feita pelo Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), instalado em 1994 e dando origem à proposta de um 
planejamento participativo das águas na metrópole. 

 
Figura 29 – Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH). 

Aos Comitês foi atribuída a responsabilidade de promover o entendimento, a cooperação e a 
eventual conciliação entre os interesses relacionados aos recursos hídricos em um fórum 
único de discussão envolvendo setores do governo (estadual e municipal) e representantes 
de entidades da sociedade civil sediadas na bacia hidrográfica. A composição dos CBH está 
apresentada na Figura 30. 
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Figura 30 – Composição do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH). 

O CBH-AT, em função da grande extensão de sua bacia e da complexidade institucional 
instalada, é dividido em cinco subcomitês (Figura 31), criados para tratar as peculiaridades 
e os problemas locais e sub-regionais, indicando novos encaminhamentos para a solução 
dos conflitos da realidade local e metropolitana (ALVIM, 2008). Apenas a sub-região Penha-
Pinheiros não tem um Subcomitê de Bacia Hidrográfica (SCBH) instalado. 
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SCBH - Subcomitê de Bacia Hidrográfica
 

Figura 31 – Bacia do Alto Tietê e sub-regiões de atuação dos Subcomitês de Bacia Hidrográfica. 

Em uma região altamente urbanizada, como a Bacia do Alto Tietê, a política estadual de 
recursos hídricos apresenta distintas interfaces de interesses e conflitos, não apenas com as 
políticas correlacionadas com a água ou com o meio ambiente, mas também com outras 
políticas setoriais, principalmente as urbanas (habitação, saneamento ambiental, transporte, 
entre outras). De acordo com Alvim (2010), algumas políticas têm relação direta, pois 
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dependem do recurso água como matéria prima; e outros se relacionam de maneira indireta, 
fato que resultará em diferentes formas de integração.  

A concepção integrada precisa equacionar, portanto, os problemas relativos não somente à 
degradação dos mananciais, mas também à melhoria da qualidade do ambiente urbano e 
consequentemente da qualidade de vida de seus habitantes. Tarefa que não é simples no 
cenário de conflitos que marca a RMSP, pois precisa propor soluções negociadas e 
estimular arranjos institucionais descentralizados que permita a participação democrática 
dos diversos atores presentes na Bacia. 

Abers e Jorge (2005) citam que a descentralização política se refere à transferência de 
poder decisório/político aos níveis territoriais mais locais. Os autores citam vasta literatura 
que analisa experiências empíricas de descentralização, identificando alguns dos 
argumentos daqueles que defendem esse conceito:  

→ Trata-se de um mecanismo de democratização, pressupondo que a sociedade local 
terá maior capacidade de controlar as decisões políticas em nível local do que em 
nível central; e 

→ A sua aplicação implica no melhor aproveitamento de informações, na maior 
capacidade de adaptação às necessidades locais e de adequação dos custos em 
relação aos benefícios. 

Na Política Estadual de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 
7.663/91) e na Nova Política dos Mananciais, a descentralização é necessária visto que a 
bacia hidrográfica47 é adotada como unidade de planejamento e gestão. Segundo Abers e 
Jorge (2005), a criação dessa nova esfera territorial contribui para a complexidade que 
permeia o tema da descentralização, pois não envolve a transferência de poder para as 
instâncias mais locais já existentes, apenas estabelece mecanismos de envolvimento 
desses entes nas deliberações da Bacia. Com efeito, sinalizam a dificuldade de gerir um 
território que depende da integração de sistemas e instituições que atuam em limites 
distintos. 

A descentralização implica, portanto, em um novo acordo de nível múltiplo que se justapõe, 
mas não coincide com o arranjo constitucionalmente instituído. Na base do novo sistema de 
recursos hídricos não nos encontramos com os municípios, mas sim com essa nova unidade 
de governo descentralizado que constituem as bacias hidrográficas (GUTIÉRREZ, 2010: 
112). Nas palavras de Cardoso (2003: 40): 

A bacia é um redelineamento territorial que se sobrepõe às divisões político-
administrativas tradicionais entre municípios, estados e países. De antemão, a 
criação dessa nova unidade territorial de gestão já se aponta como um potencial 
gerador de conflitos, particularmente em um país como o Brasil onde os municípios 
são unidades fortes em termos administrativos e políticos, reforçados pela política de 
descentralização impulsionada com a Constituição de 1988. Portanto, em certa 
medida o comitê vem na contracorrente do fortalecimento do municipalismo, já que 
cria uma instância supramunicipal. Isso pode tanto gerar um choque de poderes, 
como o comitê pode ser visto como um espaço político de disputa entre os 
municípios que delem fazem parte e, portanto, ficar à mercê das práticas políticas 
clientelistas tradicionais (CARDOSO, 2003: 40). 

                                                           
47

 A bacia hidrográfica pode ser considerada um ente sistêmico, onde se realizam os balanços de entrada proveniente da 
chuva e saída de água através do exutório, permitindo que sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja interconexão se dá 
pelos sistemas hídricos (PORTO; PORTO, 2008). 
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A autora observa ainda que, após a o arcabouço normativo definir a bacia hidrográfica na 
implementação da política, houve uma crença de naturalização do conceito, isto é, 
considerá-la como algo dado, como se o seu significado já fosse compreendido por todos, 
fato que não se verifica na prática. Por isso, existe uma série de fragilidades na 
incorporação da bacia como unidade de gestão (CARDOSO, 2003).  

Por outro lado, Porto e Porto (2008: 58) ressaltam que “não há um recorte geográfico que 
seja ideal para todos os agentes que participam do processo. A vantagem da utilização do 
recorte por bacia hidrográfica está em que, ao menos, este guarda relação física direta com 
a água, que é o bem objeto desta gestão”. 

A gestão de bacias hidrográficas enfrenta, portanto, o desafio de encontrar formas de 
articular essa unidade ambiental às modalidades de gestão do território político-
administrativo consolidado. No contexto da descentralização das instâncias de gestão, cada 
unidade territorial se relacionada a um conselho responsável pelo planejamento e pela 
gestão em diversos níveis e temáticas de atuação. Além dos Comitês de Bacias, outros 
conselhos foram criados, tais como: os conselhos municipais (nas áreas de saúde, meio 
ambiente, segurança, entre outros), os conselhos gestores de unidades de conservação 
(Áreas de Proteção Ambiental – APA; Parques Estaduais e Municipais); os Conselhos 
Municipais do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no município de São Paulo; 
entre outros.  

Deste modo, não se pode desconsiderar esse conjunto de recortes e conselhos de gestão. 
Como exemplo, a Bacia do Guarapiranga faz fronteira com outra importante bacia 
hidrográfica de mananciais protegidos (Bacia do reservatório Billings48) que também tem sua 
legislação específica. Nessa fronteira coexistem instrumentos normativos que foram 
formulados em contextos diferentes e que respondem a Subcomitês de Bacia Hidrográfica 
distintos. Além disso, a área de estudo abriga duas Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável (APA Bororé-Colônia e APA Capivari-Monos), cada qual com seu Conselho 
Gestor; e é gerida localmente por distintas Prefeituras (Cotia, Embu, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, São Paulo, São Lourenço da Serra e Juquitiba) e, no caso do 
município de São Paulo, por Subprefeituras (M’Boi Mirim, Capela do Socorro e Parelheiros), 
cada qual com Planos de Desenvolvimento Local específicos (Planos Diretores), 
características socioambientais díspares e orçamentos desiguais.  

A Figura 32 sintetiza esse panorama e indica os limites de gestão e respectivas leis de 
criação, ilustrando a complexidade que permeia a necessidade de integração, 
descentralização e participação preconizada pela legislação49. Ela mostra a importância da 
conexão entre as escalas de planejamento e gestão, que deveria partir do regional e ir para 
o local em um movimento orgânico e articulado para a manutenção das macrointenções e 
para o atendimento aos problemas intrínsecos de cada localidade.  

 

                                                           
48

 A Lei 13.579, de 13 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto Estadual, nº 55.342, de 13 de janeiro de 2010 define a 
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B, vizinha à Bacia do 
Guarapiranga. 
49

 Exemplos concretos dessa sobreposição serão abordados no item 3.2.3. 
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LEGENDA

Política Estadual de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais
Lei Estadual nº 9.866/97
Áreas de Proteção e Recuperação 
dos Mananciais – APRMs e Comitês

Política Estadual de Recursos Hídricos 
Leis Estaduais  nº 7.663/91 e  9.034/94
Unidades de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (UGRHI)  e  Comitês de Bacia 

Criação das Subprefeituras no 
município de São Paulo 
Lei Municipal nº 13.399/ 02
Subprefeitos e Conselhos 
Municipais (CADES)

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
Lei complementar  Estadual nº 1.139/11 
39 municípios e Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de São Paulo 

Constituição Federal de 1988 - Descentralização e Participação

Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC
Lei Federal nº 9.985/00
Áreas de Proteção Ambiental – APA e
Conselhos Gestores 

Subprefeitura de Parelheiros

Subprefeitura de Capela do Socorro Lei nº 13.136/01 –
APA Capivari-Monos
Lei nº 14.162/06 –
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Lei nº 12.233/06 –
APRM-Guarapiranga
Lei nº 13.579/09 –
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Figura 32 – Limites de ação, leis de criação e conselhos de gestão na Bacia do Guarapiranga e 

entorno. 
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Nesse contexto, a participação surge como elemento importante quando se analisam as 
dinâmicas e os conflitos que incidem na bacia hidrográfica, pois envolve a necessidade de 
proteger de forma uniforme territórios que apresentam interesses de desenvolvimento 
específicos.  

A participação, como foi institucionalizada na Política de Recursos Hídricos, significa fazer 
parte da gestão, ou seja, inserir atores não pertencentes à esfera pública para possibilitar a 
expressão da vontade coletiva nas instâncias de tomada de decisão e expressão de opinião 
perante as deliberações efetuadas em prol das melhorias pretendidas. Parte-se do 
pressuposto de que se há participação, amplia-se o conhecimento acerca dos problemas e 
das formas de resolvê-los, tornando os partícipes aptos para intervir nos processos de 
discussão e deliberação de seus interesses (FONSECA, 2011). 

Desde a promulgação da Constituição federal de 1988 a participação dos cidadãos é 
prevista na formulação e no controle das políticas públicas, a qual foi incorporada pela 
Política Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (Lei Estadual nº 7.663/91) e pela Nova 
Lei de Mananciais (Lei Estadual n° 9.866/97). No sistema pensado para a gestão dos 
recursos hídricos, a participação é institucionalizada por meio da criação de novos espaços 
decisórios no nível da bacia hidrográfica, envolvendo uma multiplicidade de atores sociais 
que representam interesses e perspectivas em torno desse recurso fundamental – a água 
(ABERS, 2010).  

Nesse novo formato institucional, Rocha (2009) define os Conselhos Gestores como um 
modelo de gestão que absorve em sua estrutura vários segmentos da sociedade, onde 
sujeitos diversos interagem no processo de deliberação, gestão e controle social das 
políticas públicas, constituindo o novo lócus de articulação política na defesa pela 
democratização das questões de interesse comum. 

Para Carneiro (2006) os conselhos representam uma nova modalidade de controle público 
sobre a ação governamental e, idealmente, de corresponsabilização quanto ao desenho, 
monitoramento e avaliação de políticas.  

Lüchmann (2008) os coloca como espaços de articulação entre a sociedade civil e o Estado 
que deliberam acerca das políticas públicas, em grande parte como resultado das lutas de 
significativos setores organizados da sociedade civil.  

Já de acordo com Rua (2009: 50): 

os conselhos são espaços públicos (não estatais) que sinalizam a possibilidade de 
representação de interesses coletivos na cena política e na definição da agenda 
pública, apresentando um caráter híbrido, uma vez que são, ao mesmo tempo, parte 
do Estado e da sociedade. Os conselhos são canais de participação política, de 
controle público sobre a ação governamental, de deliberação legalmente 
institucionalizada e de publicização das ações do governo (RUA, 2009: 50). 

Segundo Fonseca (2011), a participação social é amplamente difundida enquanto elemento 
necessário a uma melhor formatação e implementação de políticas públicas, pois permite 
incorporar experiências locais e abre caminho para integrar o conhecimento técnico-
científico com o leigo, prático e nativo, com grande potencial para subsidiar a gestão de 
recursos hídricos. No entanto, o mesmo autor afirma “que alguns dos principais gargalos 
que impedem o amplo sucesso das experiências de participação estão relacionados ao 
exercício e à desigualdade de poder entre os múltiplos atores sociais”, citando que a 
participação já foi politicamente ‘domesticada’, e está servindo para a legitimação de 
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importantes funções econômicas e institucionais de uma visão de desenvolvimento 
(FONSECA, 2011: 159). 

Lemos et al. (2010) argumentam que a criação de um sistema participativo formal é 
condição necessária, mas não suficiente para garantir a participação de todos os membros 
em condições de igualdade, sendo necessária a criação de condições para efetivá-la, como 
o fornecimento de informação qualificada e de capacitação.  

Assim, por estar inserida na maior metrópole do Brasil a efetivação da participação para a 
resolução dos conflitos que caracterizam a metrópole está envolta em uma cadeia de 
relações socioeconômicas e de condições culturais, influenciada pela economia global, 
pelas políticas e instrumentos de gestão, pelo contexto local e, por fim, pelo perfil individual 
de quem toma decisões sobre a gestão ou sobre o uso da paisagem. 

Foi nesse contexto e com base nesses princípios (integração, descentralização e 
participação) que se iniciou a reformulação da Política Pública de Proteção aos Mananciais. 
O Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga (Programa Guarapiranga) 
foi o primeiro conjunto de ações preventivas e corretivas de infraestrutura, desenvolvimento 
institucional e gestão da área de estudo, cujos objetivos eram garantir a tratabilidade da 
água, reduzindo o aporte de cargas poluidoras aos cursos d’água e Reservatório 
(NAKAMURA et al., 2012). O arranjo institucional para implementação do Programa era 
composto pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos - SSRH (coordenação); além da 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo - CDHU, Secretaria de Meio 
Ambiente - SMA e da Prefeitura Municipal de São Paulo - PMSP (executores). 

O Programa conseguiu avanços em relação ao número de favelas urbanizadas e à 
instalação de infraestrutura de saneamento na Bacia, além de inovar pela sua abordagem 
integradora envolvendo os órgãos e agentes de diferentes esferas para a solução dos 
problemas de degradação na Bacia. Considerou, além dos investimentos em obras e ações 
físicas também ações de caráter institucional e gerencial. 

No entanto, ele não foi suficiente para exaurir os problemas sociais e ambientais, devido à 
abrangência do passivo a ser equacionado e às dificuldades administrativas de 
gerenciamento das obras e recursos. O poder público é motivado, então, a alterar a sua 
abrangência de atuação para os demais mananciais do Estado de São Paulo, baseando-se 
nessa inovadora experiência que foi o Programa Guarapiranga.  

Cria-se, então, uma Comissão Especial para elaboração de um novo aparato legal nas 
áreas de mananciais, por meio do Decreto Estadual nº 40.225, de 27 de julho de 1995. Esse 
processo foi coordenado pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente e integrada por 
diversos órgãos e instituições públicas.  

O contexto de reformulação da atuação do Estado abre a possibilidade do envolvimento de 
mais atores no processo de elaboração, implementação e acompanhamento de seus 
resultados. Mas como alerta Rua (1998), ainda assim expressam relações de poder50 na 
busca pela resolução pacífica dos conflitos. 

                                                           
50 Rua (1998) destaca que “por mais óbvio que possa parecer, as políticas públicas são ‘públicas' e não privadas ou apenas 
coletivas. A sua dimensão 'pública' é dada não pelo tamanho do agregado social sobre o qual incidem, mas pelo seu caráter 
imperativo”. Desse modo, a autora reflete que a política social acaba tendo suas “decisões e ações revestidas da autoridade 
soberana do poder público” estando imersa nos interesses políticos existentes.  
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Martin (2000) sintetizou as condições favoráveis para a modificação da legislação de 
mananciais, entre as quais se destacam: o anseio por mudanças por parte da sociedade 
civil organizada no sentido de superar os conflitos existentes; a existência de vários estudos 
e avaliações sobre a matéria; a disponibilidade de um competente corpo técnico para 
realizar os trabalhos; a vontade política para levar adiante as mudanças que viessem a ser 
necessárias; e, finalmente, a pressão política na Assembleia Legislativa para priorizar e 
aprovar as proposituras encaminhadas pelo Executivo51. Além disso, a população 
vislumbrava a possibilidade de regularizar a situação de suas moradias, pois um novo 
zoneamento seria proposto, incorporando os casos insanáveis do ponto de vista legal. 

Após a consolidação de diretrizes e normas que se somaram às Leis existentes, foi 
promulgada a Lei Estadual nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, destinada a proteger e 
recuperar os mananciais de interesse estratégico do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 
1997) e denominada “Nova Lei de Mananciais”.  

A Lei nº 9.866/97 constitui-se como um instrumento de planejamento ambiental baseado no 
ordenamento territorial, pautando-se na gestão descentralizada, participativa e integrada e 
adotando o conceito de bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. 
Carvalho (2007) enfatiza que a inovação dessa lei vem da substituição do caráter 
fiscalizador/punitivo para a possibilidade de envolvimento da sociedade nesse processo. O 
Quadro 3 apresenta uma comparação entre as legislações, nos dois períodos analisados. 

Temática Leis nº 898/75 e 1.172/76 Lei nº 9.866/97  

Área de 
Abrangência 

Apenas a RMSP, utilizando porções de 
bacias inseridas nos limites da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

Todo o Estado de São Paulo, utilizando a 
bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento e gestão. 

Zoneamento 

Define duas categorias: uma não passível de 
ocupação e outra que poderia ser ocupada 
de acordo com a densidade demográfica 
permitida. 

Divisão em Áreas de Intervenção, de acordo 
com as especificidades da bacia e carga 
meta de qualidade da água. 

Fiscalização 
Atribuída à Secretaria dos Negócios 
Metropolitanos e aos agentes credenciados. 

Propõe um grupo de fiscalização integrada, 
com participação de representantes do 
Estado e dos Municípios. 

Financeiro 
Sob responsabilidade da Secretaria dos 
Negócios Metropolitanos. 

Prevê mecanismos de compensação e 
suporte financeiro compartilhado. 

Forma de 
gestão 

Essencialmente a cargo do Estado, sem 
participação dos municípios e da sociedade. 

Descentralizada, participativa e integrada. 

Monitoramento Não há previsão. 
Divulgação de informações para os atores por 
meio do SGI e monitoramento ambiental. 

Quadro 3 – Comparativo entre a LPM e a Nova Lei de Mananciais. 
Organização: Priscila Ikematsu 

Em atendimento a essa nova lei, devem ser criadas as Áreas de Proteção e Recuperação 
dos Mananciais (APRMs), constituídas por uma ou mais sub-bacias hidrográficas. Para cada 
uma das APRMs deverá ser elaborada uma legislação específica que regulamentará a sua 
criação e norteará a sua ocupação. A gestão será feita pelo Comitê de Bacia Hidrográfica 
(CBH52) correspondente à bacia na qual se insere a APRM ou o Subcomitê a ele vinculado.  

                                                           
51

 Entendemos que um conjunto maior de fatores está envolvido nessa necessidade de revisão, como os interesses do 
mercado que não foi citado pelo autor e cuja influência pode ser melhor explorada. 
52

 Os CBH é um órgão colegiado constituído pelos representantes dos governos municipais, estaduais e pelos representantes 
da sociedade civil organizada. Têm, entre outras atribuições, as de promover o debate das questões relacionadas aos recursos 
hídricos da bacia; articular a atuação das entidades que trabalham com esse tema; arbitrar, em primeira instância, os conflitos 
relacionados a recursos hídricos; aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia; estabelecer os 
mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer critérios e 
promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo (SÃO PAULO, 2004: 49). 
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A primeira Lei Específica de proteção de mananciais aprovada em decorrência da Lei nº 
9.866/97 foi a Lei Estadual nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006, que declara a Bacia do 
Guarapiranga como um manancial de interesse regional para o abastecimento público e 
define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do 
Guarapiranga – APRM-G (SÃO PAULO, 2006), a qual tem seus limites coincidentes com a 
Bacia do Guarapiranga.  

2.2 A legislação na área de estudo  

A aplicação do sistema pensado para a 
gestão da Bacia do Guarapiranga precisa 
enfrentar o desafio de recuperar a 
qualidade das águas desse importante 
manancial e, ao mesmo tempo, encaminhar 
medidas para reverter tendências de 
degradação ambiental, crescimento 
populacional e desenvolvimento econômico 
que incidem na área. A Figura 33 
apresenta a notável ocupação no entorno 
do Reservatório. 

 
Figura 33 – Vista aérea da ocupação urbana 
nas margens da Represa Guarapiranga. 

Fonte: http://www.ecodebate.com.br/foto/guarapirangasabesp.jpg. 

Duas análises podem ser feitas para verificar essa consideração: a observação dos 
resultados da primeira Lei de Proteção de Mananciais (LPM – Leis nº 898/75 e 1.172/76); e 
o recente aparato normativo que estabelece regulamentos para a ocupação, preservação e 
recuperação dos danos existentes na Bacia do Guarapiranga. 

A proposta da LPM na Bacia do 
Guarapiranga está apresentada na Figura 
34. Ela indica que grande parte deveria ser 
ocupada por usos de baixas densidades 
demográficas (Classes B e C) ou 
permanecer intocada da ocupação urbana 
(Áreas de primeira Categoria).  
O cruzamento entre o uso do solo em 2003 
e as densidades previstas na LPM a fim de 
estimar a população que poderia habitar e 
aquela que efetivamente residia na Bacia 
nessa época foi realizado no âmbito do 
Seminário Guarapiranga 2006 (WHATELY; 
CUNHA, 2006a). As áreas ocupadas por 
usos urbanos foram quantificadas em cada 
uma das 3 classes da Segunda categoria 
(Classes A, B e C), desconsiderando as 
áreas de Primeira categoria, que não 
permitia ocupação.  

Figura 34 – Zoneamento ambiental definido 
pela LPM na Bacia do Guarapiranga.  
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Os resultados foram preocupantes, indicando 766.810 residentes no ano 2000, número 
bastante superior ao que seria permitido pela LPM (286.162 habitantes). A região abrigava, 
portanto, 480.648 pessoas a mais do que havia sido planejado (Tabela 3). 

Tabela 3 – Análise das densidades permitidas pela LPM e a população residente em 2000. 

Município 

LEI DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS (LPM) 
População 

IBGE 
(2000)** 

Diferença 
IBGE 

(2000) – 
LPM 1975 

CLASSE A CLASSE B CLASSE C 
Pop. Total 
LPM 1975* Pop. Máxima 

(50 hab./ha) 
Pop. Máxima 
(34 hab./ha) 

Pop. Máxima 
(24 hab./ha) 

São Paulo (Capela do Socorro) 65.566 5.750 1.764 73.080 232.945 159.865 

São Paulo (M'Boi Mirim) 35.439 6.790 10.544 52.773 208.650 155.877 

São Paulo (Parelheiros) 8.681 2.919 20.788 32.388 76.193 43.805 

Subtotal São Paulo 109.686 15.459 33.096 158.241 517.788 359.547 

Cotia -   - 3.950 3.950 1.915 -2.035 

Embu 10.564 3.074 10.309 23.947 58.595 34.648 

Embu-Guaçu  10.392 3.413 30.920 44.725 56.916 12.191 

Itapecerica da Serra 20.447 7.171 26.099 53.717 129.685 75.968 

Juquitiba  -  - 380 380 1.439 1.059 

São Lourenço da Serra  - -  1.202 1.202 472 -730 

TOTAL 151.089 29.117 105.956 286.162 766.810 480.648 

* Refere-se à população máxima que poderia residir na Bacia de acordo com a LPM (estimativa, de acordo com as densidades permitidas). ** 
Refere-se à população que realmente residia na Bacia, no ano de 2000 de acordo com o Censo IBGE, quando ainda imperavam as regras da 
LPM, pois ainda não havia sido aprovada a Lei Específica que substituiria essas antigas normas. Fonte: Instituto Socioambiental53. 

De acordo com dados do primeiro Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da 
Bacia do Guarapiranga (SÃO PAULO, 1999), as áreas de Classe A, especialmente as 
contíguas à malha urbana de São Paulo, tiveram um adensamento muito superior aos 50 
hab/ha preconizados pela lei, chegando, em alguns casos, a densidades de até 200-300 
hab/ha. Nas áreas de Classe B, embora com densidades mais baixas, a ocupação superou 
o índice máximo de adensamento de 34 hab/ha. Da mesma forma, junto aos fundos de vale 
somaram-se ocupações em favelas, implicando não só em densidade alterada, mas de 
ocupação em área de preservação.  

Além de usos urbanos impróprios, a apropriação indevida do território acarretou a 
substituição de diversos trechos de mata por áreas de mineração, loteamentos de chácara, 
usos agropecuários, reflorestamento e áreas desmatadas para outros usos (campo e 
capoeira). Estudos realizados pelo Instituto Socioambiental54 indicaram que entre 1989 e 
2003 mais de 90% do desmatamento da Mata Atlântica que cobria a Bacia estava 
relacionado ao crescimento das áreas ocupadas por usos antrópicos. De 1989 a 1999 foram 
suprimidos 369 hectares de cobertura vegetal e de 1999 a 2003, mais 52 hectares 
desapareceram. Essa substituição, embora nem sempre tenha se dado em larga escala, 
ocorreu indiscriminadamente por toda a Bacia, como foi mostrado no Capítulo 1.  

A dinâmica que marcava a Bacia do Guarapiranga e as diferentes formas de ocupação que 
marcavam a sua paisagem transformaram o destino da área. O texto legal estabelecido na 
década de 1970 era inexequível em algumas partes da Bacia devido à realidade instalada.  

Por isso a importância da aprovação da Lei Específica da Área de Proteção e Recuperação 
dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga (APRM-G) que aconteceu, no 

                                                           
53

 Legislação na Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. Texto produzido pelo Instituto Socioambiental, com base nos 
resultados do “Diagnóstico Socioambiental Participativo da Guarapiranga” (WHATELY; CUNHA, 2006a), realizado em 2006, e 
disponibilizado pelo referido Instituto. 
54

 Evolução do Uso e Ocupação do Solo na Bacia Hidrográfica do Guarapiranga de 1989 a 2003. Texto produzido pelo 
Instituto Socioambiental, com base nos resultados do “Diagnóstico Socioambiental Participativo da Guarapiranga” (WHATELY; 
CUNHA, 2006a), realizado em 2006, e disponibilizado pelo referido Instituto. 
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âmbito da Assembleia Legislativa, em 16 de janeiro de 2006. A Lei Estadual nº 12.233/06 
declara a Bacia do Guarapiranga como um manancial de interesse regional para o 
abastecimento público (SÃO PAULO, 2006), sendo regulamentada pelo Decreto nº 51.686, 
de 22 de março de 2007 (SÃO PAULO, 2007).   

O processo de elaboração dessa Lei Estadual Específica envolveu diversas atividades, tais 
como: encontros temáticos; reuniões com os diversos atores da bacia; e seminários, 
palestras e oficinas na região, a fim de criar condições para formular uma política de 
proteção e recuperação do manancial Guarapiranga contemplando os diversos interesses 
envolvidos (SANTOS, 2009). Produto de uma discussão constante entre os membros do 
Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga (SCBH-CG) e do Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos, materializou-se essa primeira iniciativa de aplicação da nova concepção 
proposta pela Lei nº 9.866/97 (CDHU, 2004). Muitas dificuldades tiveram de ser transpostas, 
devido à complexidade dos problemas da região e diversidade de interesses presentes. 

Santos (2009) destaca que o período de negociação até a aprovação da referida Lei foi de 
oito anos (1998 a 2006) e se estendeu ao longo de quatro gestões do SCBH-CG, o que 
implicou na rotatividade dos atores na mesa de negociação e divergências políticas 
partidárias em cada mandato, comprometendo a continuidade da elaboração da proposta de 
Lei.  

Os atores que participaram do processo de negociação para aprovação da Lei foram os 
representantes do Poder Público, estadual e municipal, e da sociedade civil organizada no 
SCBH-CG. Os interesses em negociação compreendiam a garantia do fornecimento de 
água pela represa Guarapiranga (quantidade e qualidade), a necessidade de regularização 
fundiária, a criação de novas formas de planejar e orientar a ocupação da Bacia, entre 
outros. Uma das interlocutoras entrevistadas nesta pesquisa, do segmento Município relatou 
que para concretizar a Lei: “Nossas reuniões eram semanais, pois havia grande interesse e 
pouco conhecimento, havendo necessidade de compartilhar informações e nivelar os 
entendimentos básicos. Foi uma grande oportunidade para todos nós, um privilégio mesmo” 
(informação verbal55). 

Santoro e Whately (2008: 165) acrescentam que a legislação de cobrança pelo uso da água 
- Lei Estadual nº 12.183, de 29 de dezembro de 2005 (SÃO PAULO, 2005), cujo conteúdo 
estabelece que os recursos da cobrança só podem ser utilizados se as bacias tiverem leis 
específicas aprovadas, auxiliou para que a aprovação acontecesse.  

Os principais momentos relacionados à elaboração dessa legislação estão organizados 
cronologicamente na Figura 35, elaborada segundo indicações de Santos (2009). 

 

 

                                                           
55

 Relato de Jumara Bocatto, na época da entrevista na Prefeitura de São Lourenço da Serra, mas no início do processo de 
elaboração da Lei 12.233/06 (era uma proposta de minuta de PL), trabalhava na Prefeitura de Itapecerica da Serra, onde 
permaneceu por oito anos; e, no estágio final, quando a minuta de lei foi enviada ao Comitê do Alto Tietê, e depois, durante a 
elaboração do seu Decreto regulamentador (Lei n° 51 686/07), estava locada na Prefeitura de Embu-Guaçu. 



7
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Figura 35 – Principais momentos relacionados à aprovação da Lei Específica da Bacia do Guarapiranga. 
Fonte: Adaptado de Santos (2009). 
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Muitas mudanças ocorreram desde a concepção da Lei Específica até a sua aprovação na 
Assembleia Legislativa, entre as quais duas merecem destaque: a alteração do uso e 
ocupação do solo, resultado da intensa e constante dinâmica urbana metropolitana; e a 
modificação da organização institucional do sistema de meio ambiente, com reflexos quanto 
à identificação das responsabilidades dos órgãos públicos no processo de gestão, 
fiscalização e licenciamento nas áreas de mananciais. 

Santos (2009) sistematizou os principais problemas identificados na análise do processo 
participativo para a criação da Lei Específica da Guarapiranga, estando a seguir elencados: 

→ Divergências quanto à gestão integrada e participativa de recursos hídricos; 

→ Desconhecimento da legislação ambiental; 

→ Falta de confiança entre os atores em negociação, com algumas posturas 
centralizadoras, contrariando os avanços democráticos do país; 

→ Falta de integração das políticas setoriais (saneamento, habitação, proteção 
ambiental); 

→ Descontinuidade administrativa, com mudança de prioridades e do discurso dos 
representantes do poder público; 

→ Dificuldade na comunicação, com embate entre as falas técnicas e o pouco 
entendimento dos leigos; e  

→ Insuficiente divulgação da legislação e dos encontros técnicos. 

Apesar desses problemas, nas palavras de Julio e Fracalanza (2012): “Mesmo não sendo 
um processo perfeito, constituíram-se redes sociais onde houve capital social que gerou 
aprendizagem social através de uma construção coletiva e, ao final, foram bem sucedidos 
com a aprovação da Lei”, representando uma vitória àqueles que compartilharam anseios, 
confiança, valores, todos em prol do mesmo objetivo: de aprovar a Lei Específica. 

De acordo com estudos realizados pelo Instituto Socioambiental (ISA, 2008: 03): 

A lei específica da Guarapiranga, por ser a primeira, evidencia todos os desafios de 
se implantar este novo marco legal, que é complexo e necessita do engajamento de 
todos os atores envolvidos para efetivamente funcionar. A lei específica da 
Guarapiranga, assim como as demais leis a serem criadas para outros mananciais, 
depende de um pacto entre os atores envolvidos. O modelo anterior definia 
mecanismos centralizados de comando e controle e não foi suficiente para conter a 
degradação dos mananciais da RMSP. A nova lei prevê a gestão descentralizada, 
integrada e de responsabilidade compartilhada entre estado, municípios e sociedade 
civil. O sucesso desta lei, no entanto, só será possível se o governo do estado, que 
tem posição de liderança neste processo, criar as condições para implementar 
definitivamente uma política de proteção e recuperação aos mananciais e o 
consumidor e moradores de áreas de mananciais conhecerem e cobrarem o 
cumprimento da Lei (ISA, 2008: 03). 

Deste modo, a aprovação da Lei traz inovações na Política de Proteção aos Mananciais, 
entre as quais se destacam: a definição de uma série de instrumentos de Planejamento e 
Gestão; e a instituição de um sistema de gestores para fazer valer as diretrizes, indicações e 
restrições da norma. Os instrumentos de planejamento e gestão da Bacia do Guarapiranga, 
definidos no Artigo 5º da Lei nº 12.233/06, estão apresentados no Quadro 4. 
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Instrumento Definição 
Plano de 
Desenvolvimento e 
Proteção Ambiental 

Apresenta a situação atual da APRM, indica estratégias para aliar o desenvolvimento à 
necessária proteção dos mananciais e propõe as ações e programas integrados com 
participação do Município, do Estado e do Comitê e Subcomitê de Bacia Hidrográfica. 

Áreas de 
Intervenção 

Áreas criadas para a aplicação de dispositivos normativos de proteção, recuperação e 
preservação dos mananciais e para a implementação de políticas públicas. 

Leis municipais de 
parcelamento, uso 
e ocupação do solo 

Normas definidas pelo município para normatizar as construções e democratizar o 
acesso a terra e à qualidade de vida. 

Plano Diretor e os 
instrumentos de 
política urbana 

Descreve as normas de ordenação da cidade e as grandes diretrizes urbanísticas, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos. 

Licenciamento, a 
regularização, a 
compensação e a 
fiscalização 

O licenciamento, a regularização, a compensação e a fiscalização dos empreendimentos, 
obras, usos e atividades na Bacia do Guarapiranga serão realizados pelos órgãos 
estaduais e municipais, no âmbito de suas competências, de acordo com o disposto na 
Lei nº 12.233/06. 

Sistema Gerencial 
de Informações – 
SGI 

Consiste em um banco de dados, a ser permanentemente atualizado com informações 
dos órgãos participantes do sistema. Deverá conter os principais dados da APRM (áreas 
protegidas; quantidade e qualidade das águas; uso e ocupação do solo; sistemas de 
infraestrutura implantados e projetados; o cadastro dos usuários dos recursos hídricos; 
cargas poluidoras; entre outros). 

Sistema de 
Monitoramento da 
Qualidade 
Ambiental 

Composto pelo monitoramento: (1) qualitativo e quantitativo dos cursos d’água e do 
próprio Reservatório Guarapiranga; (2) da qualidade da água tratada; (3) das fontes de 
poluição; (4) das cargas difusas; (5) da eficiência dos sistemas de esgotos sanitários e 
do sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos; (6) 
das características e da evolução do uso e ocupação do solo; (7) das áreas 
contaminadas; (8) do processo de assoreamento do Reservatório Guarapiranga. 

Modelo de 
Correlação entre o 
Uso do Solo e a 
Qualidade da Água 
– MQUAL 

Representação matemática dos processos de geração, depuração e afluência de cargas 
poluidoras, correlacionando a qualidade da água dos corpos d'água afluentes ao 
reservatório, com o uso, a ocupação e o manejo do solo na bacia hidrográfica. 

Normas para a 
implantação de 
infraestrutura de 
saneamento 
ambiental 

O Sistema de Saneamento Ambiental é 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. 

Penalidades por 
infrações 

Constitui infração toda ação ou omissão que importe na inobservância dos preceitos 
estabelecidos na Lei nº 12.233/06. 

Suporte financeiro à 
gestão  

São as fontes de recursos - orçamentos do Estado, dos Municípios e da União; recursos 
oriundos das empresas concessionárias dos serviços de saneamento e energia elétrica; 
recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Fehidro, inclusive os advindos da 
cobrança pelo uso da água; compensações; multas; incentivos fiscais, entre outros. 

Quadro 4 – Definição dos instrumentos de planejamento e gestão da Bacia do Guarapiranga. 
Fonte: Ikematsu e Sandeville (2011). 

Tais instrumentos são concebidos para garantir a proteção das áreas preservadas e/ou 
ambientalmente frágeis, bem como estabelecer formas de recuperar áreas degradadas 
visando a produção de água para o abastecimento público. Para isso, a Lei Específica 
estabelece diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional para tratar 
das condições para a implantação, operação e manutenção dos sistemas de coleta, 
transporte, tratamento e disposição de efluentes líquidos (esgoto) e resíduos sólidos. Essa é 
uma importante inovação, pois a LPM até então vigente proibia o lançamento de esgotos 
nas áreas de proteção de mananciais obrigando a sua exportação56, fato que não ocorreu e 

                                                           
56

 Como a Lei Estadual no 9.866/97 atribuía às leis específicas de cada bacia a tarefa de definir os locais destinados à 
recuperação ambiental; à ocupação urbana em diferentes densidades; e onde haveria restrição total à ocupação, enquanto não 
se aprovavam tais normas, foi formulada uma legislação de exceção, denominada Plano Emergencial (Decreto Estadual no 
43.002/98), possibilitando a implantação de infraestrutura em locais definidos pelas Prefeituras Municipais. Os projetos e obras 
de urbanização de favelas e loteamentos tornaram-se uma prática, que se mantém até os dias atuais. No entanto esta forma 
de execução é muitas vezes criticada pois são vistas como uma reprodução de soluções técnicas nem sempre compatíveis 
com a fragilidade ambiental da região (SANTORO; WHATELY, 2009: 54). 
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que contribuiu para a irregularidade e precariedade das ocupações urbanas na Bacia do 
Guarapiranga (WHATELY et al., 2008). Nas palavras de Martins (2008: 275): 

Toda legislação de proteção tem intenções claras, mas não necessariamente 
instrumentos eficazes. No caso dos mananciais da RMSP, por exemplo, o ‘espírito 
da lei’ é garantir a qualidade e quantidade da água das represas, para servir ao 
abastecimento. O que se observa hoje é a condição estranha de que, na prática, 
para atender ao ‘espírito da lei’, torna-se necessário muitas vezes contrariar seus 
dispositivos explícitos. Nesse sentido, a nova Lei Específica da Guarapiranga abre a 
possibilidade da realização de obras e medidas que minimizem o impacto de 
situações consolidadas – instalação de infraestrutura alternativa para drenagem, 
esgoto, implantação das edificações e, em situações específicas, alternativa de 
tratamento local dos efluentes, buscando assegurar a efetividade e permanência da 
regularização. (MARTINS, 2008: 275). 

Em relação às responsabilidades para implementar as diretrizes e as regras da Lei 
Específica, o Artigo 3º do Decreto Estadual nº 51.686/07 define que a Bacia do 
Guarapiranga contará com Sistema de Planejamento e Gestão (SPG), vinculado ao Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e em articulação com os Sistemas de 
Meio Ambiente e de Desenvolvimento Regional. Esse Sistema deve ser composto por um 
órgão colegiado, um órgão técnico e órgãos e entidades da administração pública estadual e 
municipal. A Figura 36 apresenta a sua composição. 

 
Figura 36 – Composição do Sistema de Planejamento e Gestão (SPG) da Bacia do 

Guarapiranga.  
Fonte: Adaptado de São Paulo (2007). 

De acordo com o Decreto Estadual nº 51.686/2007, o SPG da Bacia do Guarapiranga tem, 
entre outras atribuições, recomendar diretrizes para as políticas setoriais dos organismos e 
entidades que atuam na Bacia; além de promover a integração, a otimização das ações e a 
articulação com os demais Sistemas de Gestão institucionalizados. O Quadro 5 sintetiza as 
responsabilidades de acordo com o definido neste Decreto. 
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SPG da Bacia 
Guarapiranga 

Composição Atribuições57 

Órgão 
Colegiado 

Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Alto 
Tietê - CBH-AT, ou 
para assuntos de 

peculiar interesse da 
Bacia do 

Guarapiranga, o 
Subcomitê Cotia-
Guarapiranga 
(SCBH-CG). 

Aprovar o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental - PDPA e 
proposta de Áreas de Intervenção, acompanhando sua revisão e 
implementação; recomendar diretrizes e possíveis alterações nas 
políticas setoriais dos organismos e entidades que atuam na Bacia do 
Guarapiranga; propor critérios para a aplicação de recursos; fomentar 
campanhas de divulgação da Lei Específica; recomendar a utilização de 
novos instrumentos de modelagem matemática para correlacionar o uso 
do solo e qualidade, regime e quantidade de água; dar anuência prévia 
aos pedidos de regularização e licenças de empreendimentos, usos e 
atividades na Bacia mediante compensação; aprovar regulamentação 
específica do Grupo de Fiscalização Integrada; analisar e emitir parecer 
sobre a compatibilidade entre as leis municipais e o disposto nas leis 
estaduais; dotar e manter no Escritório Regional; verificar o efeito das 
alterações sobre a carga afluente ao reservatório e priorizar as 
intervenções necessárias para redução da carga poluidora; entre outras. 

Órgão técnico 

Agência de Bacia 
Hidrográfica do Alto 
Tietê, a qual atuará 
através do Escritório 

Regional  

Subsidiar e dar cumprimento às decisões do órgão colegiado da Bacia 
elaborar e atualizar o PDPA e a proposta de Áreas de Intervenção; 
propor a compatibilização da legislação ambiental e urbanística estadual 
e municipal; coordenar, operacionalizar, atualizar e divulgar o Sistema 
Gerencial de Informações (SGI); promover assistência e capacitação 
técnica e operacional a órgãos, entidades, ONG’s e municípios; emitir 
parecer sobre os Programas de Recuperação de Interesse Social - PRIS; 
manter registro das compensações efetuadas nos processos de 
licenciamento e de regularização; publicar na imprensa oficial, a relação 
dos infratores; acompanhar o cumprimento das metas de qualidade da 
água definidas; entre outras. 

Órgãos e 
entidades da 
Administração 

Pública 
Estadual e 
Municipal 

Estadual - Secretaria 
de Saneamento e 
Recursos Hídricos e 
do Meio Ambiente. 

Municipal - 
Prefeituras e 
Secretarias. 

Efetuar o licenciamento, regularização, aplicação de mecanismos de 
compensação, a fiscalização e o monitoramento da qualidade ambiental 
na Bacia do Guarapiranga; promover e implantar fiscalização integrada; 
implementar programas e ações setoriais definidos pelo PDPA; aprovar 
os PRIS e os PRAM; identificar as ocorrências degradacionais; 
comunicar as compensações efetuadas; entre outras. 

Quadro 5 – Composição do Sistema de Planejamento e Gestão (SPG) e principais atribuições. 
Fonte: Ikematsu e Sandeville (2011). 

Essa organização é de suma importância, pois a experiência anterior de aplicação das leis 
nº 898/75 e nº 1.172/76 indicou a urgência de uma adesão ampla e claramente pactuada 
dos agentes da bacia ao sistema de planejamento, controle e fiscalização para a eficácia da 
lei proposta. De acordo com a publicação58 elaborada para a divulgação da Nova Lei de 
Mananciais: 

[...] é necessário que [as leis específicas] surjam de um pacto social, no qual os 
diferentes atores tenham consciência da sua necessidade e estejam determinados a 
cumprir seu papel nessa tarefa fundamental de legar às gerações futuras um planeta 
em que o homem e a natureza possam conviver em harmonia. 

Por isso a importância da cooperação entre as diferentes esferas de governo visando: a) 
reduzir os impactos de poluição; b) motivar a inclusão social e a participação; c) melhorar a 
relação hoje difícil entre a ocupação urbana e a manutenção dos mananciais; d) concretizar 
a intenção de fornecer água de qualidade e de forma compatível com as necessidades da 
região e da própria sobrevivência da RMSP. Tal cooperação deve ser feita, de acordo com a 
Política Estadual, de forma integrada, descentralizada e participativa. 
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 Para consultar as atribuições na íntegra, ver os artigos 5º, 6º e 7º do “CAPÍTULO III - Das Atribuições do Sistema de 
Planejamento e Gestão”, do Decreto nº 51.686/07, que regulamenta a Lei nº 12.233/06. 
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 SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA). Lei Estadual nº 9.866/97: uma Nova Política de 
Mananciais. Diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional 
do Estado de São Paulo. Cartilha impressa. 1997. pg 15. 
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Mas como alertado por Del Prette (2000: 57): 

[...] apesar de o sistema de gestão de recursos hídricos e de mananciais representar 
um salto qualitativo no arranjo institucional e na condução de políticas públicas, 
muito diferente daquele até aqui vigente, ele está sendo instituído em circunstâncias 
históricas que colocam vários obstáculos ao seu desenvolvimento. Há, nesse 
sentido, tanto o aspecto relativo à dinâmica sócioespacial da RMSP, com 
consequências sérias para a gestão de recursos hídricos e de mananciais, quanto o 
aspecto relativo às próprias heranças institucionais dos sistemas de gestão 
anteriores (DEL PRETTE, 2000: 157). 

Essa afirmação corrobora os dizeres de Rocha (2009), que atribui as dificuldades de 
implementação do novo modelo de gestão à própria característica das estruturas de poder 
no Brasil, que tradicionalmente concentrou as decisões nas mãos de uma elite minoritária, 
dificultando o acesso da população ao processo de tomada de decisões.  

Considerando as características que marcam a Bacia do Guarapiranga, apresentada no 
Capítulo anterior, cabe colocar em pauta a eficácia e os limites da legislação enquanto meio 
de reduzir os conflitos urbanos, sociais e ambientais nas áreas de mananciais 
metropolitanos, inseridas em um contexto crescente por desenvolvimento, acesso aos 
recursos naturais e apropriação da terra. A dificuldade de respeitar as regras estabelecidas 
pela legislação ambiental e urbanística vai de encontro ao avanço que se busca no sentido 
de equacionar as profundas contradições da cidade real. Como adverte Alvim (2010: 26): 

Embora a legislação brasileira seja considerada, de modo geral, bastante avançada 
no que diz respeito à definição de um conjunto de políticas relacionada ao meio 
ambiente, aos recursos hídricos e ao desenvolvimento urbano, o principal desafio diz 
respeito a como implementar um caminho que busque a permanente integração 
entre elas, de tal modo que seja possível equacionar os principais conflitos que 
ocorrem principalmente em áreas intensamente urbanizadas (ALVIM, 2010: 26). 

Nesse cenário, a operação do Sistema de Planejamento e Gestão e a implementação das 
regras instituídas para a proteção dos mananciais fica comprometida revelando os conflitos 
relacionados à gestão da paisagem. Esse assunto é aprofundado no Capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3 – DA NORMA À REALIDADE: O SISTEMA PRATICADO 

A primeira Política voltada à proteção dos mananciais (Leis nº 898/75 e 1.172/76) não 
conseguiu enfrentar e vencer, somente com a força da Lei, os problemas de natureza 
federal, estadual e metropolitana incidentes na Bacia do Guarapiranga. O sistema pensado 
foi inovador para a época, mas falhou em relação às condições institucionais e financeiras 
para fazer valer a Lei. De acordo com Villa Boas (1995: 44) o não atendimento integral dos 
objetivos definidos “não pode ser atribuído à falta de planejamento, mas à inadequação dos 
planos de intervenção à realidade social dos municípios”. 

A Nova Política (Lei estadual nº 9.866/97) contém novidades no corpo normativo, porém, o 
mesmo desafio a enfrentar. As intensas dinâmicas urbanas, bem como a heterogeneidade 
de atores reunidos em uma mesma mesa de negociação, representam obstáculos para a 
aplicação das normas existentes.   

Deste modo, o conjunto de falas coletadas nesta pesquisa sobre as condições institucionais 
e legais complementam a análise bibliográfica e reforça os aspectos que merecem ser 
investigados de maneira detalhada na realidade institucional e na implementação da Lei 
Específica do Guarapiranga. 

Para essa análise foram utilizadas as entrevistas com os interlocutores do Subcomitê de 
Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga (SCBH-CG); as falas dos personagens que 
participaram, no dia 16 de maio de 2011, da Audiência Pública realizada para discutir a 
“Aplicabilidade das Leis Específicas da Billings e Guarapiranga”59, na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo; materiais veiculados pela imprensa; a leitura das atas das reuniões 
plenárias do SCBH-CG (período 2007 a 2012); e a observação participante no colegiado 
gestor. Buscou-se estabelecer uma relação entre o lido e o observado, de forma a agregar 
as informações obtidas na leitura bibliográfica aos trabalhos de campo realizados. 

3.1 A realidade institucional 

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) - preconizado pela 
Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 7.663/91) e no qual a Política Estadual de 
Mananciais se apoia - está hoje instalado e funcionando, apesar de existirem opiniões 
positivas e negativas a seu respeito. Com sua carta constitucional, seus princípios básicos 
estabelecidos por lei (descentralização, participação e integração), seus órgãos e 
mecanismos estaduais e de bacias, seus planos de ação, seus recursos próprios e seus 
instrumentos de gestão devidamente definidos, é hoje o sistema pensado para tratar da 
questão dos recursos hídricos do Estado de São Paulo. 

No entanto, na área de estudo dessa pesquisa, esse ‘sistema pensado’ precisa enfrentar 
dificuldades naturais relacionadas à complexidade da proteção dos mananciais em áreas 
metropolitanas e aos fatores sociais, políticos, econômicos e mesmo culturais envolvidos 
nesse tema. 

Apesar das novas condições institucionais existentes no relacionamento entre Estado, 
Municípios e Sociedade Civil e do envolvimento de um número maior de atores no processo 
decisório, isso não significa que a proposta irá convergir para o objetivo comum de maneira 
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 Organizada pelos deputados Enio Tatto, líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores na época, e Donisete Braga, 
também do mesmo partido. 
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pacífica. A despeito de tudo o que já foi realizado, tal sistema está longe de ser uma obra 
acabada, com muitas imperfeições por corrigir e dificuldades por vencer. É considerável a 
distância entre o que ele deveria ser e aquilo que de fato é, pois está imerso na infinidade de 
conflitos relacionados ao tema água, além de contradições entre os interesses, divergências 
de pontos de vista e desencontros entre as aspirações60.  

Ao prever a gestão participativa e descentralizada nas Áreas de Proteção e Recuperação 
aos Mananciais (APRMs), integrando setores e instâncias governamentais e a sociedade 
civil; a Nova Política de Proteção aos Mananciais (Lei nº 9.866/97) destaca a importância do 
colegiado gestor da Bacia, que será responsável por inúmeras atividades necessárias ao 
cumprimento da Lei; e a participação, que deveria enriquecer o processo e permitir o 
envolvimento dos atores responsáveis pela implantação e dos beneficiados pelas ações de 
forma efetiva e com compromisso real. 

O Comitê e Subcomitê de Bacia Hidrográfica foram criados para serem os locais onde as 
decisões que afetam diretamente a Bacia serão tomadas. Mas conforme já alertado por 
Jacobi (2003), a composição e função dos Comitês tem sido objeto de diversos 
questionamentos, sobretudo pela imprecisão do conceito "participação", o qual pode implicar 
diversos significados. Como o estilo de gestão não depende somente da interveniência de 
fatores técnicos; pois tem também um caráter político, econômico e cultural, o processo se 
torna ainda mais complexo.  

Tatagiba (2005) complementa argumentando que: 

Como experiências que acompanham e particularizam o processo de 
redemocratização no Brasil, os conselhos são também espelhos que refletem as 
dimensões contraditórias de que se revestem nossas experiências democráticas 
recentes. Avaliar essas novas experiências de gestão é, por isso mesmo, tarefa 
tanto desafiadora quanto necessária, principalmente em um contexto como o nosso, 
atualmente marcado por um forte consenso em torno do ideário participacionista 
(TATAGIBA, 2005: 209, grifo nosso). 

Por isso a importância de analisar esse novo modelo de gestão, porém reconhecendo que o 
sistema mantém qualidades e potencialidades, representando uma progressiva evolução na 
forma de elaboração e execução de políticas públicas e constituindo uma importante 
iniciativa para estreitar o relacionamento do Estado com outros entes de fora do Governo, 
via comitês e conselhos. 

Deste modo, duas atividades avaliativas foram executadas. A primeira está embasada em 
percepções gerais apreendidas tanto em diálogos com entes participantes do Sistema 
quanto em pesquisas que estudam esse funcionamento, abordando aspectos gerais. Nesse 
caso, como um número maior de atores e interesses está envolvido na gestão de uma das 
Bacias mais problemáticas em termos de qualidades socioambientais e econômicas (a 
Bacia do Alto Tietê), este tópico apresenta apenas uma análise expedita dos principais 
pontos de interesse. A segunda está relacionada especificamente ao colegiado gestor da 
área de estudo, pois o enfoque da pesquisa permitiu um contato mais próximo, indicando 
conflitos de outra ordem, mas também relacionados ao sistema pensando para o 
planejamento e gestão de recursos hídricos e de mananciais. 
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 Estas foram algumas conclusões do 1º Congresso Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, promovido pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos, e disponibilizado para essa pesquisa. 
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3.1.1 O Comitê de Bacia Hidrográfica: aspectos gerais 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), ou “Parlamento das Águas” foram criados para 
serem fóruns de decisão acerca dos problemas da bacia em um ambiente participativo, 
estabelecendo a negociação em torno das múltiplas demandas e interesses pelo uso dos 
recursos hídricos (JACOBI, 2005). 

Sobre a sua operação, verifica-se que os estudos sobre esse assunto na literatura são, em 
geral, críticos, mostrando a dificuldade que sociedade enfrenta na busca pela sua 
representação nos CBH (TATAGIBA, 2005). Apesar de a dinâmica do colegiado facilitar a 
transparência nas relações entre a comunidade, agentes econômicos e ONGs, e criar um 
canal formal de participação da cidadania (JACOBI, 2005), observa-se que ainda existe 
certa exclusão nos fóruns de discussão e certo despreparo para um envolvimento efetivo 
nesse novo modelo de gestão.  

Rolnik e Someck (2000: 84) complementam essa afirmação ao expor que os CBH são “um 
esforço consistente de gestão supramunicipal democrática, mas que sofrem de ineficiência 
ao não controlar os organismos e ainda não deterem os recursos necessários para a 
implementação de suas ações”. 

Os desafios para a implementação desse modelo de gestão não são restritos ao Estado de 
São Paulo, pois a experiência paulista deu as bases para que o modelo fosse também 
instituído pela Política Federal de Recursos Hídricos (Lei Federal no 9.433, de 08 de janeiro 
de 1997). Santos et al. (2006), analisando comparativamente o significado da participação 
nos Comitês das Bacias dos rios Paraguaçu e São Francisco, citam que:  

A reflexão sobre a experiência em curso de implementação da política das águas no 
Brasil indica que a participação tem uma dimensão de caráter administrativo, 
constituindo-se em uma peça-chave na implementação de um modelo de gestão 
neoliberal, que transfere a responsabilidade da gestão das águas para o usuário e a 
sociedade civil. A exemplo do que tem acontecido no conjunto do pais a experiência 
de implementação dos comitês de bacia dos rios São Francisco e Paraguaçu 
atestam essa afirmativa. No processo em curso, a sociedade termina por ‘aceitar’ a 
atribuição que lhe é conferida, apesar dos reiterados questionamentos apresentados 
a este ‘convite’ (SANTOS et al., 2006: 02). 

Lüchmann (2008) sintetiza um rol de problemas relacionado às experiências dos conselhos 
gestores, entre os quais se destacam: cultura autoritária; falta de qualificação da 
representação tanto da área governamental como da sociedade civil; vetos governamentais 
e mecanismos de obstrução e inviabilização das resoluções dos Conselhos; carência de 
informações; falta de recursos e autonomia; conflitos de interesses no campo da sociedade 
civil; precária articulação com as bases; e amarras burocráticas. 

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a instância de gestão das águas é o Comitê 
de Bacia do Alto Tietê (CBH-AT), instalado em 1994 com o propósito de reunir setores e 
atores para equacionar os conflitos relacionados aos recursos hídricos da Bacia. As 
dificuldades também são evidentes quando se analisa a sua atuação na gestão do território.  

Deve-se iniciar pelas assimetrias de poder que começam pela própria legislação que os 
define. De acordo com o artigo 24 da Lei Estadual nº 7.663/91 (SÃO PAULO, 1991), os 
CBH, assegurada a participação paritária dos Municípios em relação ao Estado, serão 
compostos por representantes da Secretaria de Estado; dos municípios contidos na bacia 
hidrográfica correspondente; e representantes de entidades da sociedade civil, sediadas na 
bacia hidrográfica, respeitado o limite máximo de um terço do número total de votos. 
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Nessa concepção, nota-se um desequilíbrio de forças, tanto no corpo da Lei quanto na 
prática das deliberações, visto que 2/3 do grupo criado para discussão dos problemas 
comuns representam os interesses do poder público, que acabam comandando as decisões. 
Apenas um terço da representatividade e dos votos é destinado às universidades, institutos 
de ensino superior, entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; usuários das 
águas, representados por entidades associativas; associações especializadas em recursos 
hídricos, entidades e associações comunitárias, e outras associações não governamentais61.  

Um dos entrevistados do segmento sociedade civil comentou que “as disputas já entram 
vencidas”. E reforçou a necessidade de “remodelar o sistema” (informação verbal62), pois a 
composição da mesa diretora é sempre a mesma: cabe ao segmento dos Municípios a 
indicação de um de seus membros para a presidência do Comitê e, analogamente, da 
Sociedade Civil para a vice-presidência e do Estado para a secretaria executiva. Se 
houvesse uma permuta entre os cargos, seria uma forma interessante de verificar se 
ocorrem mudanças na condução do fórum. 

Além disso, o sistema pensado garante a participação de representantes do Estado e 
Municípios no CBH, enquanto que o terço restante precisa passar por um processo de 
cadastramento e posterior eleição para ocupar os cargos de titular ou suplente. No ano de 
2013, muitas críticas foram feitas por entes da sociedade civil perante os critérios utilizados 
para a aceitação ou não dos proponentes, alegando que foram excluídos “aqueles que 
sempre participaram com chuva e/ou sem chuva63” e que “a atual comissão eleitoral 
desconhece quem são as instituições e o grau de envolvimento na gestão dos recursos 
hídricos na Bacia do Alto Tietê”64. 

Um exemplo dessa insatisfação foi registrado pelo Movimento em Defesa da Granja Viana 
(MDGV), associação cadastrada no Conselho Nacional de Entidades Ambientalistas do 
Ministério do Meio Ambiente, em e-mail encaminhado aos membros do Subcomitê de Bacia 
Hidrográfica Pinheiros-Pirapora65: 

O MDGV - Movimento em Defesa da Granja Viana, associação cadastrada no 
Conselho Nacional de Entidades Ambientalistas do Ministério do Meio Ambiente com 
CNPJ nº 13.429.921/0001-16 formada por moradores desta, que é uma das últimas 
fronteiras verdes da Região Metropolitana de São Paulo, e que não tem vinculações 
político-partidárias, nem com entidades de classe ou representativas de qualquer 
segmento profissional ou agremiação filantrópica, vem, por meio deste, denunciar 
que há um discurso de inclusão das entidades civis mas que é totalmente vazio, 
visto que o MDGV, por muitos anos, trabalhou e tentou se cadastrar neste Comitê e 
nunca conseguiu, apesar de ter um trabalho de anos e reconhecido na região da 
Granja Viana 66. 

A desarticulação de ações entre Estado e municípios foi alvo de críticas por grande parte 
dos entrevistados. Entre os fatores que explicam essa falta de diálogo, destacam-se: 
interesses partidários na gestão dos recursos públicos, o problema da responsabilidade 
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 Esse terço restante também é marcado por certa fragmentação, pois tais representantes não garantem a articulação 
necessária entre as distintas instâncias locais. 
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 Relato dado à pesquisadora pelo representante do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). 
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 E-mail enviado por Wilson Roderval Lopes Pereira, do Conselho de Proteção ao Meio Ambiente de Osasco (CPMAO), no dia 
18 de outubro de 2013, ao Subcomitê de Bacia Hidrográfica Pinheiros-Pirapora. A pesquisadora participa desse Subcomitê, 
representando o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. 
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 E-mail enviado por Monica Borba, gestora institucional da ONG 5 Elementos, no dia 18 de outubro de 2013, ao Subcomitê 
de Bacia Hidrográfica Pinheiros-Pirapora. A pesquisadora participa desse Subcomitê, representando o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo. 
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 A pesquisadora participa desse Subcomitê, representando o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. 
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 E-mail encaminhado por Délia Costa, coordenadora do MDGV, no dia 20 de outubro de 2013. 
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coletiva e a permanência dos interesses. Na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis 
Específicas”, muitos discursos apontam essa problemática, como pode ser verificado nas 
transcrições a seguir apresentadas: 

Prefeitura Municipal: “[...] eu acho que a gente precisa começa a trabalhar de uma 
maneira mais pactuada com a Secretaria do Meio Ambiente. O que eu queria hoje 
para começar a dialogar é buscar uma saída, porque hoje o Estado e os Municípios 
estão devendo. [...] a gente precisa buscar saída, porque hoje a gente está sem 
saída e quem está pagando o pato é o pessoal que mora nas áreas de manancial e 
nós não temos resposta para dar” (informação verbal67). 

Sociedade Civil: “[...] quem estava nos comitês de Bacia [na época da discussão da 
Lei específica da Guarapiranga] a gente viu, que era cabo de guerra. O Estado 
querendo puxar o osso sempre para o lado dele e o Município querendo centralizar 
um pouco mais para que as coisas realmente corram. Hoje praticamente, a 
Secretaria do Meio Ambiente é um escritório técnico regional. Se a própria 
Secretaria gosta de ficar com o osso sob o poder dela, será que ela vai dar força 
para agência de Bacias?” (informação verbal 68). 

Em relação à participação do poder público Estadual e Municipal observaram-se diferentes 
graus de capacitação técnica, envolvimento e interesses políticos. Muitos representantes 
acumulam funções além daquelas a que foram designados em seus locais de trabalho, o 
que gera falta de oportunidade de um envolvimento contínuo nas discussões em pauta. A 
escassez do recurso tempo acaba prejudicando os trabalhos que dependem de um debate 
permanente dos temas abordados e de uma participação global dos técnicos e instituições. 

A participação constante e contínua do segmento Município esbarra, ainda, na substituição 
dos representantes quando da conclusão de um determinado mandato, trazendo à tona 
aspectos associados com a desinformação dos novos membros, e, em muitos casos, o 
menor envolvimento e interesse.  

Por outro lado, a apreciação da atuação da sociedade civil no processo indica outra variação 
em função das especificidades de cada região. Os relatos coletados indicam que nas 
localidades onde há engajamento histórico de organizações populares, a participação é 
ampliada e qualificada, como é o caso dos colegiados sub-regionais Sul (Billings e 
Guarapiranga). Isso porque há “maior domínio sobre os problemas comuns para elaborar 
propostas embasadas, enriquecendo o debate que exige a decodificação das informações 
técnicas em pauta”69, corroborando com os depoimentos sistematizados por Santos (2009).  

O desafio de inserir esse segmento nas discussões é visto como conquista importante, já 
que “havia a falsa ideia de que a sociedade civil não tinha contribuições a oferecer ou que lá 
estavam apenas para defender questões corporativas (como os sindicatos) ou pontuais70”. A 
inserção de uma visão diferente e mais próxima da realidade local mostrou-se fundamental 
em muitas decisões tomadas ao longo do tempo, revelando que a participação da sociedade 
civil é considerada uma forma de acumular experiências e dar credibilidade e sustentação 
ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) nessa nova 
realidade de gestão das águas.  

                                                           
67

 Relato de Mário Reali, na época Prefeito do Município de Diadema, na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis 
Específicas. 
68

 Relato de Carlão, arquiteto de Embu-Guaçu, antigo vice Presidente do SCBH-CG, na Audiência Pública “Aplicabilidade das 
Leis Específicas”. 
69

 Relato dado à pesquisadora por um representante da sociedade civil organizada. 
70

 Relato dado à pesquisadora por um representante da sociedade civil organizada. 
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No entanto, cita-se a necessidade de qualificar essa participação e criar condições reais 
para que a sociedade civil possa contribuir efetivamente nesse processo de gestão e não 
ser usada para referendar e legitimar outros interesses. Como afirma Lüchmann (2008): 

Vários estudos sobre experiências participativas vêm não apenas levantando suas 
possibilidades, como apontando uma série de dificuldades no estabelecimento de 
processos efetivamente democráticos, sinalizando para um olhar mais cauteloso 
acerca das promessas e expectativas que a introdução da participação da sociedade 
civil nesses espaços sugere. Elemento central é a ideia de que a participação da 
sociedade civil não garante, por si própria, a reversão de uma lógica de poder em 
direção ao aprofundamento da democracia (LÜCHMANN, 2008). 

Conforme relato coletado “quando a sociedade civil se sente incentivada a colaborar, uma 
vez que vê seus anseios e preocupações discutidas e suas sugestões e contribuições 
integrando as reuniões, as ações do Comitê podem ser potencializadas”71.  

A participação no Comitê foi bastante relacionada, também, à possibilidade de angariar 
recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), criado pela Lei Estadual nº 
7.663/1991 para dar o suporte financeiro à implementação da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e das ações correspondentes. Os recursos do fundo têm várias origens 
(transferência da união pelo uso hidroenergético da água, royalties, cobrança pelo uso da 
água, entre outros). Foi mencionada a “especialização de alguns entes na formulação de 
projetos” (informação verbal72), gerando pouca rotatividade entre os partícipes. 

A dinâmica interativa entre a população e o poder público foi colocada como mais uma 
lacuna a ser preenchida, pois a participação está restrita a entidades envolvidas com o tema 
recursos hídricos.  

De acordo com a Deliberação CBH-AT n°. 03 de 13 de junho de 2013, que aprova os 
procedimentos para cadastramento, eleição e indicação dos representantes das entidades 
do segmento sociedade civil para o mandato 2013-2015, poderão participar do processo 
pessoas jurídicas de universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico; usuários das águas; associações técnicas, entidades de 
classe e sindicatos com atuação em recursos hídricos, saneamento ou meio ambiente; 
associações ou sindicatos representativos dos agentes promotores da construção civil e do 
desenvolvimento urbano; e associações não governamentais de defesa do meio ambiente, 
comunitárias e dos direitos difusos atuantes na defesa da preservação, prevenção e 
conservação dos recursos naturais; informação e/ou capacitação educacional e/ou 
profissional no campo dos recursos hídricos ou meio ambiente; e defesa de bens jurídicos 
indivisíveis, homogêneos e coletivos.  

O envolvimento com a comunidade é também necessária, havendo um consenso de que a 
participação precisa ser ampliada de modo a fortalecer o SIGRH. Apesar de reconhecerem 
o resultado positivo do longo processo de lutas, participações, debates e militância para a 
sua inserção no Sistema, os entrevistados entendem que não deve ser um modelo fechado, 
ao contrário, deve ser aprimorado.  

 

                                                           
71

 Relato dado à pesquisadora por um representante da sociedade civil organizada (segmento universidades, institutos de 
ensino superior, entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico). 
72

 Relato dado à pesquisadora por um representante do segmento Estado. 
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Entre as dificuldades citadas pelos interlocutores para a gestão de recursos hídricos e de 
mananciais, podem ser destacadas as seguintes:  

→ Superar as deficiências na geração, disponibilização e compartilhamento de dados 
pelos órgãos públicos;  

→ Obter recursos financeiros suficientes para implementação de programas e 
intervenções contemplados em Plano de Bacia Hidrográfica; 

→ Formalizar pactos de comprometimento dos três segmentos para a concretização 
dos objetivos definidos na Política Estadual; 

→ Capacitar permanentemente os membros do colegiado gestor, por meio de oficinas 
periódicas e seminários temáticos para maior envolvimento; 

→ Promover a melhoria da relação entre representante do CBH;  

→ Estabelecer e divulgar as metas, que possam ser permanentemente acompanhadas 
pela sociedade para suscitar interesse e envolvimento pela questão;  

→ Construir uma agenda comum entre os objetivos das diferentes políticas e 
intervenções setoriais (transporte, energia, habitação, agricultura, ambiental), muitas 
vezes feitas de forma desarticulada; e 

→ Apresentar os documentos gerados pelos colegiados em formato e linguagem 
acessível à população e aos gestores. 

Para melhor ilustrar os aspectos e desafios relacionados à gestão de recursos hídricos foi 
elaborada a Figura 37. Cinco temas se mostraram de grande relevância durante a 
sistematização dos dados coletados: a informação, os instrumentos para a gestão, a 
estrutura política, a participação e o sistema de gestão73.  

Os entrevistados reconhecem a importância de uma corresponsabilidade que, embora seja 
o discurso da atuação dos Comitês de Bacias, muitas vezes esbarra em obstáculos que 
dificultam o diálogo, como mencionado por um interlocutor que há anos frequenta e participa 
do colegiado: “as reuniões do subcomitê, do comitê, muitas vezes acaba virando uma coisa 
quase que burocrática de cumprir tabela, e a gente acaba não aprofundando discussões” 
(informação verbal74).  

As assimetrias de poder, a desarticulação entre os entes e planos setoriais, o 
desconhecimento das necessidades de proteção da Bacia pela população residente, a 
pouca força da sociedade civil e o baixo envolvimento da comunidade nas decisões do 
colegiado têm como resultado certa obstrução no sentido legal e político da participação e 
afirmação dos princípios da gestão das águas. Como relatado por um representante da 
sociedade civil: “apesar dos direitos acumulados ao longo do tempo, quem é de fora do 
Governo parece ser figurante do processo de gestão, como se fosse uma parte do sistema 
composto para legitimar as decisões tomadas no CBH” (informação verbal75). Nesse sentido, 
o fórum da Bacia é visto por alguns interlocutores como um recinto de mediação de 
conflitos, e não como o local para a real prática dialógica. 

                                                           
73

 As informações coletadas foram similares àquelas apresentadas na oficina realizada no 1º Congresso Estadual de Comitês 

de Bacias Hidrográficas, promovido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Deste modo, a árvore de problemas 
elaborada contém algumas conclusões apontadas no referido evento. 
74

 Relato de Mário Realli, na época Prefeito do Município de Diadema, na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis 

Específicas”. 
75

 Relato de um representante da sociedade civil, do segmento associações não governamentais de defesa do meio ambiente, 

comunitárias e dos direitos difusos atuantes na defesa da preservação, prevenção e conservação dos recursos naturais. 
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Figura 37 – Árvore de problemas no sistema de planejamento e gestão de recursos hídricos. 
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O tópico seguinte analisa se as considerações aqui apresentadas também ocorrem no 
colegiado sub-regional, que envolve outros atores e incide em um território com evidentes 
conflitos e diversos interesses. 

3.1.2 O Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia Guarapiranga: aspectos específicos 

O Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga (SCBH-CG), responsável pela 
gestão da Bacia do Guarapiranga, foi o primeiro a ser instalado na Bacia, no ano de 1997. 
Alvim (2003) destacou dois fatores que contribuíram para a sua criação pioneira, a saber: o 
Programa de Saneamento Ambiental da Guarapiranga, que já reunia um conjunto de 
municípios e o Estado, tendo desencadeado diversas ações de recuperação da Bacia do 
Guarapiranga; e os efeitos aglutinador e indutor de questões locais/regionais, 
desencadeadas pelo referido Programa. Cunha (2004) e Campos (2005) adicionam o 
agravamento das condições ambientais da Bacia e do reservatório em função da dinâmica 
de ocupação do solo; e a existência prévia de movimentos sociais ligados aos recursos 
hídricos e preservação ambiental, como é o caso das associações SOS Guarapiranga e 
Gaia – Horizonte Azul mobilizando um grande número de atores desde a década de 1980. 
Esses fatores colaboraram com o êxito de seu funcionamento no momento de sua criação.  

A observação participante e a leitura das atas das Reuniões Ordinárias realizadas no 
Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia Guarapiranga (SCBH-CG)76 indicou que colegiado 
gestor da Bacia do Guarapiranga é visto como um local para apresentar reivindicações, 
anseios e pedidos de auxílio para a resolução de conflitos. Nas atas do período entre 2007 a 
2012 há registros de solicitação de apoio para: 

→ Atender demandas locais, principalmente dos municípios de pequeno porte77, que 
têm todo o território em área de manancial e cujas restrições legais impedem obras 
de necessidade básica, como a extensão de energia elétrica; e 

→ Denunciar irregularidades que ocorrem na Bacia, tais como: especulação imobiliária 
e invasões; os impactos que as grandes obras causam nos mananciais, como a 
construção do Rodoanel; a supressão de vegetação; assoreamento dos cursos 
d’água; perda da biodiversidade local; despejo irregular de esgoto; movimentação de 
terra; impermeabilização do solo em área de manancial, entre outros.  

Também são comuns informativos sobre os acontecimentos no Comitê de Bacia do Alto 
Tietê (CBH-AT), já que participam dos dois fóruns representantes diferentes – quem 
participa do Subcomitê não necessariamente tem voto no Comitê. Esse é um fato citado 
como preocupante, pois há uma desarticulação entre o comitê regional e sub-regional. 

O CBH-AT é um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo. Atualmente, com a 
revisão do Estatuto do CBH-AT78, os Subcomitês atuam apenas como instâncias consultivas 

                                                           
76

 As atas são referentes aos anos de 2007 a 2012. O material foi gentilmente cedido pela Secretaria Executiva do SCBH-CG. 

Já a observação participante se deu de 2011 a 2013. 
77

 A contradição que se verifica é que, apesar de os municípios serem de pequeno porte em relação à população residente, é 

de grande porte em termos de extensão territorial e de importância para a produção de água dentro de uma visão 
metropolitana, e em uma região onde há sérias dificuldades de disponibilidade de água. De acordo com Roberto Terassi, 
representante da sociedade civil organizada em reunião do SCBH-CG: “o problema é que não há compensação para quem 
preserva. Enquanto outros municípios faturam horrores de dinheiro [..] outros vivem de forma miserável, e que tem, da mesma 
forma, gente para cuidar” (informação verbal). 
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deste, para análise e manifestação sobre matérias de interesse de sua respectiva área de 
atuação. 

Apesar da estrutura equivalente entre os dois colegiados (Estado, municípios e sociedade 
civil organizada), o Subcomitê sempre deve submeter as suas decisões ao Comitê, fato que 
parece estranho aos participantes SCBH-CG, pois os agentes são os mesmos, apesar da 
troca de atores79. Conforme relato de um representante do Estado, em reunião do 
Subcomitê: “parece que o Estado daqui é diferente do Estado de lá... é preciso que as 
deliberações do Subcomitê sejam consideradas pelo Comitê, afinal, não somos nós que 
conhecemos a realidade da sub-bacia? Para quê decidir aqui se quem está lá, que não 
participou do processo de discussão, vai ditar os rumos das nossas decisões?” (informação 
verbal80). Do outro lado, a própria revisão do Estatuto reforça que o Comitê pretende manter 
o controle sobre os encaminhamentos, estabelecendo como competência do CBH-AT 
“deliberar sobre as propostas encaminhadas pelos Subcomitês”. 

A estrutura montada para a resolução dos problemas da Bacia do Guarapiranga tem 
composição tripartite, contando com 11 representantes de cada segmento (Estado, 
municípios e sociedade civil organizada), cada um com direito a um suplente. 

No que diz respeito a essa composição, apesar das assimetrias de poder entre poder 
público (2/3 do total de votos) e sociedade civil (1/3 dos votos) e de haver certa oscilação 
entre os representantes do poder público Estadual e Municipal, verificou-se que alguns 
atores-chave permanecem na operação do colegiado, fato que gera uma aproximação entre 
eles e tende a facilitar a negociação dos conflitos.  

Entretanto, também existem dificuldades operacionais de uma constância nas reuniões por 
causa da disponibilidade limitada e de outras atividades desenvolvidas fora desse fórum. 
Todavia, os técnicos são bastante capacitados, pois atuam na região e na temática de 
mananciais há décadas. Por serem conhecedores dos problemas, promove-se uma 
discussão qualificada das possíveis formas de enfrentar os desafios de gestão da área, 
apesar da falta de incentivo, principalmente da sociedade civil organizada: 

Não é fácil porque nós que estamos há mais de 10 anos nesse tema, é uma coisa 
dentro de si porque não tem salário, não tem absolutamente nada, é evidentemente 
uma situação de amor mesmo pela situação, mesmo aqueles que tem a função 
pública [...] o desgaste físico e mental que é muito grande (informação verbal81). 

De acordo com Santos (2009), as entidades da sociedade civil foram bastante ativas no 
processo de elaboração da Lei Específica da Bacia do Guarapiranga, pois a participação 
decorre de um histórico de mobilização e reivindicações naquela região mesmo antes da 
criação do SCBH-CG, devido às atividades realizadas no âmbito do Programa 
Guarapiranga. 

                                                                                                                                                                                     
78

 ESTATUTO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ. Aprovado pela Deliberação CBH-AT nº 02 de 
04/06/2013, publicada no Diário Oficial do Estado de 06/06/2013 – Caderno Executivo I – Página 136. 
79

 Considera-se que os participantes do Subcomitê de Bacia Hidrográfica devem ser denominados atores, pois não atuam de 
acordo com seus interesses próprios, mas daquilo e daqueles que representam. 
80

 Relato dado durante a reunião do SCBH-CG, por uma representante do segmento Estado. 
81

 Relato dado por Roberto Terassi, da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu (ACISE), na reunião realizada em 
19 de agosto de 2009, quando foi eleito vice-presidente do SCBH-CG. 
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Mas o exame da atuação da sociedade civil enquadradas na categoria 
Associações/Entidades de defesa do meio ambiente82 no processo indica um período de 
transição. A diferença entre a atual representatividade desse segmento em relação à época 
da inauguração desse fórum foi citada e o esvaziamento desse fórum de discussão 
atualmente também foi corriqueiramente mencionado pelos interlocutores consultados.  

Entre 2009 e 2013, de acordo com as atas registradas, havia poucos entes desse segmento 
presentes nas reuniões, apesar de seu histórico de participação e engajamento na causa 
Mananciais. Nas falas das ONGs consultadas83 além da burocratização veementemente 
destacada, foi citada a instalação da sede do SCBH-CG município de Embu, dentro do 
Parque Francisco Rizzo. Apesar de representar uma vitória em termos de consolidação do 
espaço físico, a acessibilidade e o horário de realização das reuniões impedem uma 
participação efetiva daqueles que não são remunerados por essa atividade. A região tem um 
sistema viário deficiente, dificultando ainda mais a locomoção daqueles que moram nas 
partes mais afastadas da Bacia. As narrativas são similares: “estamos cansados [...] 
precisamos sobreviver”84.  

Um entrevistado que não participa do colegiado85 citou preferência pela atuação em fóruns 
de discussão mais acessíveis. Um dos canais existentes é o Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES), instituído no Município de São Paulo 
nos termos da Lei nº 11.426, de 18 de Outubro de 1993. Em cada Subprefeitura foi instituído 
um CADES Regional com o discurso de fornecer uma oportunidade de participação da 
sociedade na elaboração de propostas de políticas públicas voltadas ao meio ambiente e 
cultura de paz. Outros conselhos gestores citados foram de caráter mais local, como os 
existentes na área da saúde (Unidade Básica de Saúde e Posto de Saúde da família), que, 
por se localizarem no próprio bairro, facilita a ida às reuniões. 

Críticas semelhantes a esses outros canais foram relatados pelos entrevistados, revelando 
que o problema não é exclusivo do colegiado gestor da Bacia. Barban et al. (2005), em 
pesquisa realizada junto às organizações da sociedade civil existentes na sub-bacia do 
Ribeirão Parelheiros, localizada na Bacia do Guarapiranga verificou que as manifestações 
são pouco otimistas, seja pela ilusão porque esperam decisões precisas a respeito de seus 
problemas locais, seja pela decepção de perceberem que tais conselhos são às vezes muito 
mais para a apresentação de questões já decididas por outras instâncias de poder, cabendo 
aos conselheiros apenas chancelá-las. De acordo com os autores, no geral, tem-se uma 
representação individualizada, embora em nome das organizações, pois faltam, inclusive, 
formas que facilitem o fluxo das informações e demandas, como as redes e fóruns locais. 

Além desses aspectos, a leitura das atas desse colegiado sub-regional também indicou uma 
preocupação com a forma de cadastramento e eleição da sociedade civil. Apesar de um 
representante do Estado citar que foi “um processo transparente em que nós pudemos 

                                                           
82

 As vagas da sociedade civil podem ser preenchidas por: a) Associações ligadas ao consumo dos recursos hídricos para uso 
doméstico, com interesse no abastecimento público; b) Associações ligadas ao consumo de recursos hídricos para atividades 
agrícolas, industriais, comerciais e industriais; c) Associações ligados ao consumo de recursos hídricos para atividade de lazer 
e pesca ; d) Associações de defesa do meio ambiente; e) Entidades técnicas ; f) Universidades e institutos de pesquisa; e g) 
Entidades de defesa do meio ambiente. 
83

 ONG SOS Guarapiranga, Vitae Civilis, De olho nos Mananciais. 
84

 Mauro Scarpinatti e Marcelo Cardoso, da ONG De Olho nos Mananciais. 
85

 Relato dado à pesquisadora por um representante da sociedade civil organizada e morador da margem direita do 
Reservatório. 
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contar com uma presença maciça e bastante importante da Sociedade Civil”86; por outro 
lado, foi colocado pelo enviado da sociedade civil uma sugestão de encaminhar propostas 
“para que a própria Sociedade Civil conduza o seu processo eleitoral”, pois esse seria o 
único caminho de “não haver manipulação [..], que ela decida quem são os seus 
representantes e traga seus representados para o Comitê”87.   

Todos esses fatores, se somados, podem explicar a diminuição do comparecimento desse 
segmento nas últimas reuniões desse colegiado.  

Sobre o envolvimento da população efetivamente residente na Bacia, verificou-se que há 
representantes de comunidades, mas em número insuficiente quando comparado à 
dimensão dos problemas da Bacia. Fizeram parte da Gestão 2009-2011 do SCBH-CG a 
Federação de Favelados e Associados do Estado de São Paulo (FAGESP88), a Associação 
Beneficente Assistencial São Gabriel (Santo Amaro, São Paulo), Associação Comunitária de 
Itapecerica da Serra, Associação Comunitária Jardim Novo Horizonte (Grajaú, São Paulo), o 
Fórum de Desenvolvimento Econômico e Social da Região Sul da Grande São Paulo89, 
Associação Amigos Unidos de Vila Remo e Adjacências (Jardim Ângela, São Paulo).  

Foi frisada a necessidade de melhoria na comunicação, fato que já havia sido citado na 
análise do Comitê do Alto Tietê (CBH-AT). Embora o SCBH-CG tenha um porte menor 
quando comparado ao CBH-AT, abrange uma extensão territorial significativa, o que indica 
as dificuldades de abarcar na discussão todos os que nela residem.  

Já existem impedimentos para a participação das pessoas comuns no modelo existente: 
falta de tempo hábil para participar das reuniões, que ocorrem em horário comercial; a 
distância de determinadas partes da Bacia à sede do SCBH-CG; a forma de divulgação das 
reuniões que não conseguem ser abrangentes, entre outros. 

Comunicar os acontecimentos significa abrir as portas para uma futura participação no 
colegiado, pois se não há prestação de contas do Subcomitê às comunidades, o resultado é 
desconhecimento que, por sua vez, é entendido como não valorização do Sistema. É, 
portanto, uma forma de manter e estreitar relações de intercâmbio, cooperação e estímulo 
mútuo e de permitir que a questão dos recursos hídricos deixe de ser apenas um assunto 
técnico e de ambientalistas esclarecidos e se torne preocupação popular prioritária. 

A observação participante no conselho gestor da Bacia do Guarapiranga indica que os 
conselhos criados dentro do contexto democrático não apresentam todas as condições 
necessárias para efetivar a participação daqueles que realmente vivem as dificuldades 
cotidianas.  

                                                           
86

 Informações disponíveis na ata da reunião de posse dos representantes eleitos pela sociedade civil e para a eleição da 
diretoria do Subcomitê do Cotia-Guarapiranga - Gestão 2009/2011, realizada em 19 de agosto de 2009. 
87

 Relato dado por Nei Favela, da Federação de Favelados e Associados do Estado de São Paulo (FAGESP), na reunião 
realizada em 19 de agosto de 2009, quando passou a vice-presidência do SCBH-CG. 
88

 FAGESP - FEDERAÇÃO DE FAVELAS E ASSOCIAÇÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito privado 
sem finalidade lucrativa, fundada em 27 de maio de 1990, com sede na capital de São Paulo, atuação de âmbito estadual e 
com mais de 500 associações de favelas associadas. Disponível em: http://planetafavela.blogspot.com.br/p/blog-page.html. 
Acesso abr. 2013. 
89

 Organização não governamental sem fins lucrativos, constituída por profissionais liberais da Região Sul e Grande São Paulo 
(especialistas em questões urbanas e sociais, em políticas públicas e gestão municipal), empresários e líderes comunitários. O 
Fórum Sul, através do princípio da parceria, atua na busca de uma maior colaboração entre governo, sindicatos, organizações 
da sociedade civil e empresarial, visando potencializar os resultados obtidos e promovendo, uma grande sinergia de esforços. 
Disponível em: http://forumsaopaulo.wordpress.com/historia/. Acesso abr. 2013. 
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De acordo com Sandeville (2003: 01) a paisagem é “um processo do qual participamos e 
cujo destino ajudamos a dizer qual será”. O autor complementa salientando que as 
respostas para os problemas não podem vir só do partido que se coloque no governo, mas 
também das pessoas que estão fora do governo, pois diz respeito a todos, inclusive a 
comunidade que habita as áreas de mananciais.  

Representantes da sociedade civil que habitam a Bacia também mencionaram que o 
morador de área de mananciais aparece como o protagonista do conflito (por habitar áreas 
protegidas) e é visto como um coadjuvante no processo de gestão (devido à dificuldade de 
sua inserção no Sistema proposto para o enfrentamento e a resolução dos problemas). 

Isso porque os assuntos em pauta nas atas disponibilizadas indicam que os principais temas 
abordados são: obras que atravessam o território da Bacia; a Lei Específica e alocação de 
recursos financeiros. Essa abordagem muitas vezes não permite uma participação efetiva 
de moradores que não têm conhecimento técnico para se inserir na discussão. 

Foi verificado que o Subcomitê é ouvido em diferentes situações: um quando o assunto é 
específico e o SCBH-CG deve se manifestar, por exigência da Lei; e outra quando ele 
precisa ser informado, por ocorrência de uma intervenção regional que atravessará o 
território da Bacia. 

Um exemplo do primeiro caso são as compensações ambientais na Bacia previstas na Lei 
Específica (Lei Estadual nº 12.233/06). As informações coletadas com o SCBH-CG indicam 
que foram aprovadas duas compensações ambientais nos termos da Lei e Decreto 
Regulamentador, que foram amplamente analisados pela Câmara Técnica de Compensação 
Ambiental do SCBH-CG e encaminhados para aprovação na plenária. 

Contudo, apesar da exigência de manifestação favorável ou não à realização do projeto a 
concretização ou não da obra, o parecer final não é do colegiado, pois as recomendações 
encaminhadas pelo SCBH-CG entram no processo de licenciamento, cuja atribuição é de 
responsabilidade da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).  

Quanto ao segundo tipo de intervenção, são exemplos de grandes obras que passaram pelo 
colegiado no período analisado: o Rodoanel Trecho Sul; o Sistema Produtor São Lourenço. 
O impasse que se forma é que o projeto é apresentado pronto, sem grandes chances de 
alteração, o que se torna um problema, pois empreendimentos de grande porte causam 
intensos impactos na Bacia. 

Por isso a importância de fortalecer as decisões desse colegiado no processo de 
implantação de novos empreendimentos na Bacia, pois muitas obras acontecem atreladas a 
interesses pautados no discurso do “progresso” e são contrários à intenção de proteção dos 
mananciais. O colegiado sub-regional, por reunir detentores do conhecimento local, tem 
uma contribuição que não pode ser desconsiderada no planejamento regional. 

A alocação de recursos financeiros também é assunto recorrente, pois é uma forma de 
angariar recursos para a execução de ações na Bacia. Foram assunto da pauta: recursos 
provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para realização de projetos 
na Bacia; a cobrança pelo uso da água, pois as áreas de mananciais têm prioridade para a 
utilização do dinheiro; e outros tipos de projetos que envolvem o território da Bacia, como o 
Projeto Município Verde, o Pacto das Águas e o Programa Mananciais. 

A Lei Específica da Bacia do Guarapiranga (Lei nº 12.233/06) foi um tema tratado em todos 
os encontros do colegiado no período analisado. Os casos que a Lei não consegue 
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solucionar foram bastante debatidos, resultando inclusive na formação de um grupo 
responsável pela proposição de modificações no corpo da Lei, no sentido de aprimorá-la e 
resolver problemas tão latentes, como a questão da regularização fundiária e a 
compatibilização das leis municipais e estaduais. Além dos problemas, foram apresentados: 
o andamento de instrumentos previstos na Lei, como o Plano de Desenvolvimento e 
Proteção Ambiental, o Grupo de Fiscalização Integrada, as compensações ambientais para 
licenciamento de novos empreendimentos, além das formas de aperfeiçoar o modelo de 
planejamento e gestão da área. 

Também surgem, de forma pontual, reivindicações por soluções práticas e de melhoria da 
gestão do território, como pode ser verificado na fala de um representante da sociedade civil 
organizada: 

nós estamos vendo um verdadeiro descalabro desde que o Rodoanel se instalou 
aqui e com as obras do Rodoanel eles tiveram que tirar muita terra, e despejaram 
muita terra no município (Embu). Nós percebemos que viram uma coisa lucrativa 
arrendar parte ou comprar até terrenos para colocarem terra, está vindo terra de 
tudo que é lugar para Embu, estão aterrando aqui a várzea do rio, que é um 
tributário importantíssimo para a Guarapiranga, um bairro que está dentro de uma 
área de proteção ambiental, centena de caminhões diariamente levando terra, que já 
aterraram nascentes. A CETESB foi lá e embargou a obra, multou e pediu, 
determinou que eles recuperassem a área, eles ignoraram completamente, voltaram 
a trabalhar, Esse é um pedido de socorro ao Comitê, de ajuda para o Município, 
porque não é só esse caso, gostaria de saber se há alguma maneira, mas tem que 
ser rápido, porque o desespero é muito grande (informação verbal90). 

Pelos temas tratados nas reuniões no período analisado, verifica-se que o Subcomitê é 
utilizado para discutir os problemas que marcam a Bacia e, contando com representantes 
competentes, muitas possibilidades se abrem para a gestão da Bacia do Guarapiranga. Os 
interlocutores afirmam que o SCBH-CG tem papel fundamental e credibilidade para buscar 
essas saídas, mas que é preciso também força política para representar a região nas 
instâncias superiores, pois “embora exista essa estrutura que foi muito bem preparada, 
existem fatores que fogem do nosso controle” (informação verbal91). 

No entanto, observa-se um distanciamento entre a dimensão social local e regional, pois os 
temas de grande destaque são aqueles relacionados aos problemas gerais da Bacia. Já os 
assuntos específicos, que ocorrem na escala da comunidade, são pouco abordados e, 
quando são, os responsáveis por resolvê-los pertencem a outra instância. O Subcomitê 
aparece, então, como local para a explanação dos problemas, pois não tem a atribuição de 
solucionar esse tipo de reivindicação. 

Mas se a atuação do colegiado responsável por tratar os assuntos de peculiar interesse da 
Bacia apresenta essas dificuldades operacionais, como estará a implementação da Lei 
Específica? 

A análise da implementação da Lei Específica da Bacia do Guarapiranga é outro elemento 
que pode auxiliar no entendimento sobre os problemas em diferentes escalas, pois é uma 
norma com características peculiares e que pressupõe um compartilhamento de atribuições 
em meio a complexidades de natureza político-institucional. Apesar de ser uma lei estadual, 
o sucesso de sua aplicação depende de um pacto social, tanto com os municípios (por 
serem os responsáveis pela normatização do uso e ocupação do solo) quanto da sociedade 
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 Relato de Lucila, da ONG IBIOCA, localizada no Município de Embu, na reunião do SCBH-CG. A reivindicação foi 
encaminhada ao setor de fiscalização do Estado. 
91

 Relato de Marcelo, da Prefeitura de Itapecerica da Serra, na reunião do SCBH-CG. 
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civil e da população (por serem conhecedores da realidade sob outro ponto de vista, não 
somente técnico, mas local).  

Para verificar se essa intenção está em curso, foram analisados alguns aspectos e avanços 
da implementação da Lei Específica nº 12.233/06, que define a Área de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Guarapiranga (APRM-
G), ponderando os problemas e os conflitos relacionados à implementação dessa norma. 

3.2 A Lei Específica na prática: alguns aspectos 

Compatibilizar o direito à água potável e o direito à moradia principalmente nas áreas de 
maior vulnerabilidade como a da Guarapiranga é um desafio que ainda perdura na 
implementação das políticas públicas em áreas de mananciais. Desde a sua concepção 
houve um excesso de crença na força da lei, que seria capaz de resolver a questão do 
abastecimento sem considerar todos os fatores que caracterizam a dinâmica urbana 
metropolitana e sem conseguir abarcar a complexidade dessa conjuntura. 

A Nova Lei de Proteção aos Mananciais dá diretrizes gerais e remete o tratamento das 
particularidades de cada Bacia a Leis Específicas. Uma Lei Específica deve conter 
disposições só aplicadas a casos particulares, tendo a função de estabelecer o regime 
jurídico de determinada matéria, assunto, questão, situação ou fato. Mas como foi 
apresentado anteriormente, a especificidade da paisagem da Bacia não ocorre apenas 
devido às dinâmicas que ocorrem dentro de seus limites, ao contrário, é resultado de uma 
conjunção de fatores responsáveis por seus processos de transformação ou de 
manutenção. Com efeito, serão verificados problemas intrínsecos a essa primeira 
consideração, devido principalmente à complexidade que a Lei Específica precisa enfrentar 
tanto em relação às dinâmicas urbanas e econômicas (de cunho metropolitano), quanto aos 
conflitos socioambientais existentes. 

A Lei Específica da Bacia do Guarapiranga (Lei estadual nº 12.233/06) é a primeira 
aprovada no Estado de São Paulo e, por isso, carrega consigo enormes desafios em relação 
à aplicabilidade e cumprimento da norma. As diretrizes contidas nessa Lei, bem como as 
restrições estabelecidas e as regras norteadoras da ocupação, se bem aplicadas, podem 
alterar significativamente as tendências verificadas neste trabalho, além de representar um 
fio de esperança para a produção de água desse importante manancial metropolitano em 
quantidade e qualidade adequadas.  

O discurso para a gestão se pauta na necessidade de traçar ações integradas entre o poder 
público estadual e municipal e em parcerias entre a população e os agentes públicos para 
salvar os mananciais. Contudo, a complexidade dos conflitos urbanos, sociais e ambientais; 
e a desarticulação entre os entes governamentais, sociedade civil e moradores apontam 
para um futuro de incertezas. 

Por isso a importância de efetuar uma análise acerca da implementação dessa Lei 
Específica. De acordo com Benjamin (1993) a implementação trata-se do fato de 
compreender os aspectos de prevenção e reparação, identificando e aperfeiçoando os 
mecanismos que levam ao cumprimento da norma. No presente trabalho, a implementação 
corresponde ao período compreendido entre 2006, quando a Lei Especifica passa a ditar as 
novas regras até 2013, prazo de finalização da pesquisa, como mostra a Figura 38.  



100 

 

Para analisar a implementação da Lei Específica da Bacia do Guarapiranga, apresentam-se 
os principais aspectos identificados para a sua aplicabilidade nos diversos diálogos com os 
setores entrevistados e algumas considerações originadas da participação dos eventos 
frequentados durante os trabalhos de campo, a fim de indicar os gargalos e permitir uma 
reflexão acerca dos possíveis aprimoramentos.  

 
Figura 38 – Ilustração da fase de implementação. 

Os temas estão organizados de forma a apresentar, inicialmente, o porquê da necessidade 
de tratar o assunto, passando-se à proposta no campo institucional. Finaliza-se com o que 
foi possível apurar em relação a tal tema. Foram selecionados seis grandes eixos analíticos 
que abordam os pontos mais significativos das informações coletadas: o conteúdo da Lei 
Específica; o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA); as Áreas de 
Intervenção; a questão da moradia; a Fiscalização Integrada; e o Sistema Gerencial de 
Informações. 

Este texto, portanto, não pretende o encerramento do assunto, ao contrário, busca 
apresentar subsídios a um debate que vem de um longo período de discussão e 
envolvimento de diversas instituições, governos e movimentos sociais. 

3.2.1 “Uma lei de difícil entendimento” 

A importância do tema 

A complexidade do conteúdo da Lei Específica é o primeiro ponto a ser analisado. Foi 
insistentemente posto nas entrevistas coletadas que é uma Lei complicada, mesmo para os 
técnicos da área. Segundo Santoro e Whately (2008: 194) trata-se de uma lei: 

[...] cujo conteúdo é complexo, de difícil gestão, e depende de técnicos muito 
especializados para sua aplicação. É preciso envolver o consumidor como ator de 
planejamento, de acompanhamento, monitoramento e controle. Ao final, é o 
consumidor que está correndo riscos. É preciso garantir o controle social das 
condições gerais de produção de água, procurando estimular a articulação dos 
segmentos sociais interessados, como os consumidores e entidades de defesa, 
estabelecendo, por exemplo, formas de controle social da atuação da 
concessionária responsável pela produção, tratamento e distribuição de água e pela 
coleta e tratamento de esgotos. A complexidade do conteúdo dificulta a gestão e a 
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implementação de suas diretrizes. [...] É preciso definir claramente as atribuições e 
responsabilidades. (SANTORO; WHATELY, 2008: 19492). 

Araújo (2008: 215) complementa: “A minha avaliação é que ela é uma legislação – sou um 
de seus redatores – bastante ambiciosa. [...] de toda forma, temos de fazer com que 
funcione [...]”.  

Como a Lei n° 12.233/06 foi a primeira a ser aprovada no Estado e na Região Metropolitana 
de São Paulo, ela carrega consigo as várias dificuldades de se implantar este novo marco 
legal. Por esse motivo, exige um conhecimento bastante aprofundado do tema e 
envolvimento para que se coloquem em prática todas as diretrizes e os instrumentos por ela 
criados. 

A proposta no campo institucional 

Recorrendo-se ao texto da Lei Específica, verifica-se que ela traz várias inovações em 
relação às Leis nº 898/75 e 1.172/76, principalmente em relação aos instrumentos e ações 
definidos para a recuperação ambiental, que não estavam devidamente contempladas na 
Lei da década de 1970 uma vez que não se esperava que o processo de degradação 
acontecesse. Entre os principais diferenciais da Lei, o Instituto Socioambiental93 destaca: 

→ A descentralização dos procedimentos para licenciamento, fiscalização e 
monitoramento, que poderão ser realizados após regulamentação e adequação das 
instituições participantes, pelas prefeituras ou por estas em conjunto com o Estado. A 
integração destas ações, por sua vez, se dará no âmbito do Subcomitê da Bacia 
Cotia-Guarapiranga, assessorado pela Agência da Bacia do Alto Tietê; 

→ A gestão descentralizada e participativa, dando especial destaque ao Subcomitê de 
Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga, que é o responsável pela regulamentação da 
Lei e, através da assessoria da Agência, pelo monitoramento dos resultados dos 
planos, ações e cumprimento das metas de qualidade ambiental para a recuperação 
e proteção dos mananciais; 

→ A elaboração, implementação e atualização permanente de um Plano de 
Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA), um instrumento elaborado para 
integrar os programas e políticas regionais e setoriais na bacia, que deve ser 
atualizado a cada quatro anos. Esta integração também se dará por meio da 
definição de normas para implantação de infraestrutura de saneamento e da 
adequação dos planos diretores municipais à nova lei; 

→ A definição de metas de qualidade ambiental, estimadas por meio de um Modelo de 
Correlação entre Uso do Solo e Qualidade da Água - MQUAL. As metas de cargas 
poluidoras afluentes à represa, bem como as condições necessárias para que sejam 
atendidas deverão constar do PDPA, e foram definidas com o objetivo de limitar a 
quantidade de poluição e obter a melhoria da qualidade da água da represa e seus 
tributários, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para disciplinar o uso e 

                                                           
92

 Apesar de as autoras se referirem ao projeto de Lei Específica da APRM-Billings, o texto faz parte do debate sobre leis 
específicas, onde a proposta para a Lei Específica da Billings inspirou-se na da Guarapiranga, avaliada pelas autoras como de 
difícil implementação. 
93

 Legislação na Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. Texto produzido pelo Instituto Socioambiental, com base nos 
resultados do “Diagnóstico Socioambiental Participativo da Guarapiranga” (WHATELY; CUNHA, 2006a), realizado em 2006, e 
disponibilizado pelo referido Instituto. 
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ocupação do solo na Bacia e adequá-los aos limites das cargas poluidoras 
permitidas; 

→ O estabelecimento de três categorias de áreas de intervenção que definem a forma 
de ocupação na Bacia: Áreas de Restrição à Ocupação (ARO); Áreas de Ocupação 
Dirigida (AOD) e subáreas; e Áreas de Recuperação Ambiental (ARA); 

→ Os Programas de Recuperação de Interesse Social (PRIS), para tratar das áreas de 
ocupação urbana precária, desprovidas de saneamento adequado e com padrão 
urbano desqualificado. Estas áreas, bem como o cronograma de recuperação, 
devem ser constantemente atualizadas no PDPA; 

→ A previsão de instrumentos de compensação ambiental estabelecidos para que as 
diferentes atividades existentes na região possam se adequar às regras, incluindo: 
criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) ou doação ao poder 
público de terrenos localizados em áreas estratégicas para a preservação ambiental; 
vinculação de áreas verdes existentes na Bacia a empreendimentos ou obras para 
atendimento dos parâmetros urbanísticos; intervenções destinadas à diminuição da 
poluição e recuperação ambiental; destinação de recursos financeiros para viabilizar 
a aquisição de áreas e ações de recuperação ambiental e de interesse social; 

→ A definição de condições para a adequação dos sistemas de coleta e tratamento do 
esgoto sanitário e das formas de disposição final de resíduos sólidos. A instalação de 
novos empreendimentos na Bacia da Guarapiranga, segundo a nova lei, fica 
condicionada à implantação de sistema de coleta, tratamento ou exportação de 
esgotos; e 

→ Um conjunto de fontes para financiamento das ações necessárias, entre elas os 
orçamentos dos poderes estaduais e municipais. 

A Lei prevê como uma das etapas iniciais uma ampla campanha de sua divulgação (Artigo 
85 da Lei 12.233/06), considerada de fundamental importância para seu o funcionamento. 
Esta campanha deveria ocorrer 120 (centro e vinte dias) após a entrada em vigor da 
regulamentação da Lei a fim de capacitar os atores e sociedade civil para o cumprimento da 
Lei (Artigo 92 do Decreto nº 51.686, de 22 de março de 2007).  

A Lei na prática 

Esse primeiro item pode ser analisado por duas vertentes, quais sejam: a capacitação 
técnica e a decodificação da Lei pelo público leigo. 

A primeira colocação vai ao encontro do que foi descrito no item anterior, onde foi destacada 
a oscilação da participação dos gestores, caracterizando-se por diferentes graus de 
envolvimento e variando ainda conforme o entendimento de cada governante.  

Nas municipalidades, de quatro em quatro anos, muda-se o prefeito e, dependendo do caso, 
muda-se a equipe comissionada94. Este fato foi citado como problemático, pois aqueles 
funcionários que participaram da elaboração da lei, detentores do conhecimento de seu 
conteúdo e da realidade a que foi proposta, ao sair do órgão municipal, levam consigo todo 
esse notório saber – uma perda inestimável. Ou, como mencionado por um antigo vice-

                                                           
94

 Trata-se do “eterno tema das dificuldades associadas à descontinuidade administrativa quando das mudanças de gestão”, 
como já discutido por Martins (2006). 
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presidente do SCBH-CG: “Em todos esses tempos a gente vê Prefeitos que não tem o 
mínimo conhecimento com relação à Lei Específica e colocam secretários que não tem 
formação técnica e não tem nenhuma militância na área de Meio Ambiente, aí o cara vira 
secretário e está lá na cadeira.” (informação verbal95). 

Já os novos gestores defrontam-se com uma Lei complexa sem o conhecimento e a 
capacitação imprescindíveis para utilizá-la. “O brilho de todo o trabalho [são mais de 10 
anos de luta] não é reconhecido pelos mais novos [...] ou quando é, não sabem como aplicar 
a lei e seus instrumentos de difícil entendimento”, lamentou um dos entrevistados e, por isso 
“capacitação é fundamental!” (informação verbal 96). 

O levantamento de informações em relação a essa necessidade mostrou que a Secretaria 
do Meio Ambiente, por meio de sua Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA) realizou 
cursos intitulados de capacitação (informação verbal97), conforme previsto na Lei Específica. 
A análise relatórios98 elaborados após o curso indicou que os mesmos tiveram mais caráter 
informativo do que efetivamente de formação. A divulgação dos instrumentos e da lei como 
um todo teve duração de 1 (um) dia, voltada a um público bastante diversificado.  

Os cursos foram realizados no ano de 2009, não tendo sido cumprido o prazo determinado 
em Lei. Em julho de 2009 foi aplicado no município de Embu; em agosto de 2009 na 
Subprefeitura de M'Boi Mirim (município de São Paulo); em outubro de 2009 contemplou os 
municípios de Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra; em novembro de 2009 na 
Subprefeitura de Capela do Socorro (município de São Paulo) e em fevereiro de 2010 reuniu 
representantes de Cotia, Juquitiba e Itapecerica da Serra.  

Foi salientado que, como há densidade das informações, uma diversidade de formação do 
público participante e o pouco tempo para explanar todo o conteúdo, é fundamental que o 
curso seja reformatado e retomado, agora contemplando questões de maior aplicabilidade, 
como estudos de caso na própria bacia. No entanto, relatos recentes dessa coordenadoria 
indicam que essa atividade não foi realizada e que ela não está na agenda das atividades 
designadas para a CEA em curto prazo. 

Em outra vertente, tem-se o entendimento da Lei pelo público leigo. Em relação a essa 
colocação, um advogado e ambientalista, com anos de experiência na área de direito 
ambiental e no colegiado gestor de bacia hidrográfica narrou que: 

Houve uma tentativa de fazer um fluxograma para mostrar como funciona a lei e não 
foi possível devido às incertezas relacionadas a alguns artigos [...]. Advogados, 
representantes da sociedade civil que participaram do processo, técnicos das 
prefeituras e das Secretarias muitas vezes se confundem nos dizeres da lei. Logo, a 
população leiga fica distante da realidade dessa norma, sabe o que a eles interessa, 
mas a lei é de difícil aplicação (informação verbal 99). 
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 Relato de arquiteto Carlão, de Embu-Guaçu, antigo vice Presidente do SCBH-CG, na Audiência Pública “Aplicabilidade das 
Leis Específicas”. 
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 Relato dado à pesquisadora por técnicos da Agência Ambiental local da Cetesb, responsável pelo aprovação de projetos nas 
áreas de mananciais e que recebem grande parte das reclamações, tanto de órgãos municipais, quanto de moradores da 
região. 
97

 Devido ao complexo conteúdo da lei, um curso de capacitação de fato deveria ter maior carga horária para permitir uma 
assimilação por parte do público-alvo.  
98

 O material foi cedido pela Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA) da Secretaria do Meio Ambiente. 
99

 Relato dado à pesquisadora por um representante da sociedade civil organizada que, já foi da Prefeitura de Embu durante o 

processo de discussão da lei, atuou no ISA e hoje trabalha no Vitae Civilis. É, também, representante da ONG De Olho nos 
Mananciais. 
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A falta de comunicação sobre as restrições e diretrizes da Lei em uma área marcada por 
uma população de baixa renda e escolaridade, como é a Bacia do Guarapiranga, é ainda 
um gargalo para uma ocupação ordenada. Esse fato já aconteceu na primeira lei de 
mananciais e pode continuar ocorrendo, como já verificado por Villas Boas (1995: 49) em 
estudo sobre a primeira Lei de Mananciais: “a falta de informação da população sobre o que 
são mananciais e o desconhecimento das restrições da legislação para a ocupação da área 
tem favorecido a ação irregular de empreendedores e agravando ainda mais a situação”. 

As dificuldades de sobrevivência; o desemprego; a necessidade de aquisição de um lugar 
para morar com a família; e a grande extensão de terras livres como as que existem na 
Bacia sem saber que se trata de uma área protegida, contribuem para a vendas de lotes, 
muitas vezes ilegais e clandestinos. Aqueles com escassos recursos financeiros e pouca 
formação intelectual ficam à mercê de loteadores que utilizam o desconhecimento a seu 
favor. Logicamente a fiscalização tem um papel fundamental para impedir esse círculo 
vicioso. 

Na década de 1990, foi realizada uma ampla campanha denominada “Por um fio: a linha de 
proteção aos Mananciais”, dividida em três níveis: uma visando alertar que ali se iniciava o 
perímetro de uma área protegida; outra de reforço da mensagem, instalando avisos nas 
placas de cada rua dentro de área de manancial (Figura 39); e a última de caráter educativo 
para fornecer esclarecimentos sobre o assunto (VILLAS BOAS, 1995: 60). Hoje a Prefeitura 
de São Paulo, por meio do “Operação Defesa das Águas” também utiliza artifícios visuais 
(Figura 40) como artifício de informação.  

  
Figura 39 – Placa indicativa de rua localizada 

em Área de Proteção aos Mananciais. 
Foto: Priscila Ikematsu (2012). 

Figura 40 – Aviso para evitar a construção de 
lotes ilegais. 

Foto: Priscila Ikematsu (2012). 

De acordo com dados do Censo IBGE (2010), a Bacia é marcada pela presença de grupos 
de alta vulnerabilidade social, produto da baixa renda e escolaridade. Portanto, verifica-se 
que a aplicabilidade das normas codificadas pelas leis precisa ultrapassar a barreira do 
entendimento, do envolvimento e da fragilidade de organização das instituições públicas 
encarregadas de executar a política objeto deste trabalho. Conforme Lemos et al. (2010: 
192): 

De um lado, o domínio e o acesso democrático e transparente à informação técnica 
pode estimular a participação direta e efetiva dos diversos atores envolvidos no 
processo, sem a necessidade de intermediação. Do outro, o uso do conhecimento 
de forma elitista e isolada pode alienar os participantes que se sentem incapazes de 
participar do processo em condições de igualdade com outros participantes que 
dominam a disseminação e o acesso à informação. [...] a percepção da pouca 
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eficácia do processo decisório pode desmobilizar certos atores sociais e estimular o 
desrespeito às decisões tomadas nos organismos colegiados, já que essas decisões 
são percebidas como não legítimas no contexto da descentralização e de 
democratização da gestão de recursos hídricos (LEMOS et al., 2010: 192). 

Muitas falas sinalizam a necessidade de aproximação do poder público com a realidade do 
bairro, pois essa seria uma forma de prevenir e evitar a ampliação dos problemas atuais. 
Destacam ainda que a circulação da informação entre os moradores, seja nas escolas, seja 
em eventos voltados a esse fim, precisam ser ampliados, divulgando o papel estratégico da 
represa, da Bacia como um todo e também das leis hoje existentes. 

Uma importante iniciativa que ocorre na Bacia desde 2006, ano de aprovação da Lei 
Específica, é o “Abraço Guarapiranga”, realizado anualmente em três pontos ao redor da 
represa: Parque da Barragem, Jardim Ângela e no Solo Sagrado, em Parelheiros. 
Coordenado por diversas organizações da sociedade civil (ONGs), movimentos sociais, 
universidades, escolas, igrejas, organizações esportivas e culturais, contando com o apoio 
de representantes do governo municipal e estadual. O evento objetiva chamar a atenção da 
população e também do poder público para a importância da represa do Guarapiranga como 
fonte de água e lazer para toda a população, apesar dos poucos recursos existentes para a 
sua realização. Outras ações devem ser desenvolvidas como forma de auxiliar a 
disseminação do valor que a Bacia tem para todos que dela dependem. 

As informações indicam uma situação preocupante: é preciso entendimento do que a lei 
preconiza para que se possa participar (e cobrar). Uma lei inteligível resulta tanto na 
ausência de argumentos para uma participação democrática; quanto influencia na atuação 
dos órgãos públicos, pois dá abertura a dupla e distintas interpretações. O resultado final é a 
existência de situações contraditórias com a norma ou não resolvidas pelo desconhecimento 
do caminho a ser percorrido, e podem agravar os conflitos abordados nesse trabalho.  

3.2.2 “Um relatório de gabinete” 

A importância do tema 

A propósito das ações em prol da melhoria da qualidade dos mananciais, é notável o 
conjunto de falas com críticas àquele que seria o instrumento básico de planejamento e 
gestão das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM), constituindo a base 
para a especificação da maioria das normas caracterizadas em termos gerais na Lei 
9.866/97 sendo, por conseguinte, determinantes em relação às leis específicas de cada 
APRM – o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA). Como foi citado no 
tópico anterior a este, muitas metas, procedimentos e mapeamentos fazem menção ao 
PDPA, colocando em evidência a importância deste instrumento na aplicabilidade da Lei.  

Entrevistados da sociedade civil fizeram referência às propagandas e publicações do poder 
público que, desde quando surgiu a preocupação com a situação da bacia, até hoje são 
bastante similares. De acordo com esses interlocutores, os Planos não conseguem 
mensurar os avanços nem detalhar o que ainda precisa ser enfrentado, quem são os 
responsáveis e como fazer para monitorar as suas indicações.  

De acordo com os estudos do ISA (2008): 

O PDPA deve conter, além do diagnóstico atualizado da APRM com os passivos 
ambientais a serem recuperados, cenários tendenciais, considerando a situação, 
previsão de investimentos, os planos diretores setoriais e municipais, plano de Bacia 
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e ações previstas e em andamento. Para isso, a sua construção deve ser feita de 
forma participativa, envolvendo de forma efetiva e com compromisso real, os atores 
responsáveis pela implantação e os beneficiados pelas ações, definindo cenários 
desejáveis devidamente acordados entre os atores envolvidos, traduzidos em metas 
de curto, médio e longo prazo. Uma Lei Específica sem PDPA não é auto-aplicável, 
transforma-se novamente em uma carta de princípios, com diretrizes e instrumentos, 
mas ainda sem ter a definição de como utilizá-los, quais são as metas e quando 
devem ser atingidas (ISA, 2008).  

A proposta no campo institucional 

O primeiro PDPA da Bacia do Guarapiranga foi um trabalho pioneiro, realizado em 1998 
(SÃO PAULO, 1999) no contexto de engajamento em prol da melhoria da qualidade 
socioambiental. Ele foi formulado para indicar as políticas públicas e os programas 
ambientais que devem ser implantados na Bacia do Guarapiranga, criar bases para a gestão 
da bacia, definir instrumentos técnicos necessários a sua gestão, apresentar as áreas de 
intervenção indicadas pela Lei Estadual nº 9.866/97 e estabelecer diretrizes norteadoras das 
futuras legislações municipais. E foi essencial para dar as bases à formatação da Lei 
Específica. O PDPA deve ser revisto e atualizado a cada quatro anos, em consonância com 
a vigência do Plano Plurianual – PPA e deve integrar o Plano de Bacia da UGRHI (Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos) e o Plano Estadual de Recursos Hídricos de São 
Paulo. 

De acordo com o artigo 31, da Lei Estadual 9.866/97, o PDPA deve conter: 

I - diretrizes para o estabelecimento de políticas setoriais relativas a habitação, 
transporte, manejo de recursos naturais, saneamento ambiental e infra - estrutura 
que interfiram na qualidade dos mananciais; 
II - diretrizes para o estabelecimento de programas de indução à implantação de 
usos e atividades compatíveis com a proteção e recuperação ambiental da APRM; 
III - metas de curto, médio e longo prazos, para a obtenção de padrões de qualidade 
ambiental; 
IV - proposta de atualização das diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de 
interesse regional; 
V - proposta de reenquadramento das Áreas de Recuperação Ambiental; 
VI - programas, projetos e ações de recuperação, proteção e conservação da 
qualidade ambiental; 
VII - Programa Integrado de Monitoramento da Qualidade Ambiental; 
VIII - Programa Integrado de Educação Ambiental; 
IX - Programa Integrado de Controle e Fiscalização; 
X - Programa de Investimento Anual e Plurianual. 

O seu Decreto regulamentador complementou esse conteúdo no Artigo 8°, estabelecendo 
que o PDPA deve abranger, além dos elementos acima citados, os seguintes itens: 

XI - reavaliação dos parâmetros urbanísticos básicos definidos na Lei estadual nº 
12.233, de 16 de janeiro de 2006, de acordo com os dados do monitoramento, 
visando a sua manutenção ou alteração; 
XII - verificação do funcionamento da infraestrutura de saneamento ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, existente e prevista, para que esteja de acordo 
com o desempenho desejado para o cenário de referência estabelecido; 
XIII - avaliação das Áreas de Recuperação Ambiental - ARA e respectivos 
Programas de Recuperação; 
XIV - avaliação das correlações entre uso do solo, qualidade, regime e quantidade 
da água; 
XV - fixação das cargas metas intermediárias e cargas metas referenciais por 
município, utilizando-se de instrumentos adequados de avaliação e simulação; 
XVI - estabelecimento de programas e ações para atender às diretrizes 
estabelecidas para as áreas de intervenção. 
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Conforme relata Silva (2002), no sistema de gestão das APRM, nos termos estabelecidos 
pela Lei 9.866/97, os PDPAs e as leis específicas por APRM são colocados como 
instrumentos distintos. Os PDPAs contêm elementos de conteúdo que fundamentam e 
detalham as ações de planejamento e gestão da área, enquanto as leis específicas 
formalizam essas ações no formato de normas e diretrizes a serem observadas pelos 
agentes (a entidade gestora, os municípios, os agentes setoriais com atividades na área). 
Embora distintos esses dois instrumentos são indissociáveis entre si, pois o Plano sozinho 
não tem legitimidade legal para estabelecer normas com eficácia sobre os poderes públicos 
municipais e agentes setoriais envolvidos, enquanto que a lei isolada, sem o fundamento do 
Plano, torna-se mera peça procedimental desprovida de instrumentos que permitam avaliar 
seus efeitos em relação aos objetivos em nome dos quais tenha sido elaborada. 

A Lei na prática 

Para analisar esse aspecto e como parte da análise documental, foram consultadas as 
necessidades de intervenção indicadas no primeiro PDPA, elaborado em 1998 (SÃO 
PAULO, 1999) e a sua revisão, publicada em 2010 (SÃO PAULO, 2010).   

Passados mais de 10 anos a constatação é que não há diferença significativa entre os dois 
documentos, sendo alguns trechos, inclusive, cópia idêntica da primeira publicação, 
corroborando os relatos coletados. Apesar de o novo documento detalhar as 
incompatibilidades dos instrumentos de ordenamento municipal com o zoneamento 
estadual, não foi possível fazer um comparativo entre as metas definidas em cada Plano.  

As metas a serem atingidas e as formas de monitoramento dessas metas devem considerar 
tanto o diagnóstico atual da Bacia, quanto os programas, projetos e ações em curso e 
previstos para serem realizados na área. Na Lei Específica e no PDPA, a definição das 
metas é feita de acordo com um Modelo Matemático de Correlação do Uso e Ocupação do 
Solo (MQUAL) para definir o quanto se deve avançar e investir na região. 

Nas entrevistas realizadas, quando se coloca a questão do MQUAL100 e do monitoramento 
da qualidade da água, o que se diz é a grande dificuldade de entender o modelo e seus 
parâmetros, aplicá-lo e replicá-lo, o que inviabiliza o conhecimento sobre os aprimoramentos 
e investimentos necessários para assegurar e ampliar a produção de água para o 
abastecimento da população. Sem metas claras, os programas de investimento na área não 
podem ser elaborados de acordo com o PDPA, impossibilitando uma compatibilidade entre 
as metas de cada setor (saneamento, habitação, áreas verdes, entre outros).  

O problema é que a carga definida pelo MQUAL está prevista no corpo do texto da Lei, 
vinculando a implantação dos seus instrumentos a esta modelagem matemática específica. 
Como já havia sido alertado pelos estudos do ISA (2008), esse é um exemplo de que uma 
Lei Específica não deve prever metas e modelagem específica de controle, deixando isso 
para o PDPA que deve ser revisto a cada 4 anos. 

Em relação à identificação dos passivos ambientais (ocupação em áreas de preservação 
permanente e mata atlântica, ocupações irregulares), verificou-se que elas ainda não fazem 
parte do PDPA. Ou seja, as Áreas de Recuperação Ambiental (ARA), sem estar dispostas 
em mapa, não permite que se tenha uma visão abrangente do passivo social e ambiental a 
                                                           
100

 De acordo com o inciso V da Lei 12.233/06 o Modelo de Correlação entre o Uso do Solo e a Qualidade da Água - MQUAL, 
constante do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA é a “representação matemática dos processos de 
geração, depuração e afluência de cargas poluidoras, correlacionando a qualidade da água dos corpos d'água afluentes ao 
reservatório, com o uso, a ocupação e o manejo do solo na bacia hidrográfica”. 
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ser enfrentado. Apesar da obrigatoriedade legal, as áreas não foram demarcadas sob a 
alegação de que o Poder Público ficaria com o dever de indenizar as áreas que deverão ser 
recuperadas. Sem esse instrumento a recuperação do manancial fica prejudicada e muitas 
das previsões legais perdem o sentido (ISA, 2008).  

Na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis Específicas”, formatada principalmente para 
relatar os avanços relacionados à nova Lei, pouco se falou sobre números: 

[...] eu esperava que [a Secretaria do Meio Ambiente] fosse fazer um balanço das 
aprovações, do andamento, algo um pouco mais contábil em relação à aprovação, 
especialmente de planos de recuperação de interesse social [...] Eu vou parar por 
aqui porque eu quero ouvir os demais, e se possível o colega [da Secretaria do Meio 
Ambiente], de repente, ele tem aqui um pouco mais de dados sobre o balanço, como 
estão os planos de recuperação de interesse social protocolados. Se nós temos, por 
exemplo, um banco de dados de compensação, como é que a gente está 
trabalhando essas questões já do ponto de vista de aprovações, se elas 
aconteceram (informação verbal 101). 

O PDPA deveria ser fonte de informações para identificar as modificações provocadas pela 
ocorrência de fatos novos e aleatórios que precisam ser considerados no planejamento da 
área, que é um processo contínuo. 

Contudo, verifica-se que os procedimentos para a efetiva proteção e recuperação dos 
mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo ainda não possibilita uma análise 
temporal pelos responsáveis pela formulação e aplicação desse instrumento de 
planejamento, o que influencia sobremaneira na concretização dos objetivos pretendidos. 

Além disso, a temporalidade dos governos e/ou governantes gera uma tensão constante 
entre o Plano elaborado e os interesses vigentes e impede uma estrutura que consiga de 
fato atuar de forma integrada e de longo prazo. 

Julga-se fundamental propor um conteúdo mínimo para a confecção do PDPA, o qual deve 
ser esclarecedor quanto a procedimentos operacionais, etapas e estruturação do Plano. 
Para um real monitoramento de seus resultados, um conjunto de indicadores de 
acompanhamento do estado e da gestão das APRMs deve ser elaborado e implementado.  

Além disso, apesar de existirem PDPAs específicos para cada APRM, é essencial ter uma 
visão integrada da totalidade da área protegida, sugerindo-se que seja elaborado um 
documento que consiga abranger e apresentar um panorama geral de todas as APRMs do 
Estado. Tal documento permitiria uma visualização regional das Áreas de Intervenção 
definidas em cada Bacia de mananciais bem como de seus parâmetros ambientais e 
urbanísticos, diretrizes e normas e tendências futuras de crescimento. Esse artifício é 
fundamental para aqueles municípios com território em mais de uma APRM, o que acontece 
na maioria das municipalidades que abrigam mananciais102. 

Uma abordagem regional permite articular os poderes nas diferentes esferas 
governamentais em uma metrópole dividida em vários municípios e em uma bacia 
compartimentada em diferentes sub-bacias. 

                                                           
101

 Relato de Violeta Kubrusly, Secretaria Municipal da Habitação do Município de São Paulo, na Audiência Pública 
“Aplicabilidade das Leis Específicas”. 
102

 Em 2013, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH), hoje órgão estadual responsável pela temática 
Mananciais, iniciou a elaboração de um Termo de Referência que prevê a execução de um Plano Integrado de Proteção aos 
Mananciais, que poderá suprir essa demanda. 
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Portanto, uma das grandes indagações ainda resta: “se estamos falando da aplicação da lei, 
falamos dos números. Precisamos saber o que, de verdade, está sendo feito e como está 
sendo feito” (informação verbal103), para que seja possível avançar em termos de 
recuperação do passivo ambiental e social hoje existente. Muitos reconhecem que se trata 
de um relatório técnico muito bem estruturado, mas que, da forma como está, não contribui 
para auxiliar na aplicação dos instrumentos da Lei. Virou, nas palavras de um membro do 
colegiado “um relatório de gabinete” (informação verbal104).  

3.2.3 “Por que essa linha foi definida aqui?” 

A importância do tema 

No processo de negociação da elaboração da Lei Específica, a alteração do zoneamento 
estabelecido pelas leis de mananciais da década de 1970 para o novo mapeamento em 
Áreas de Intervenção - agora considerando a realidade instalada após a primeira lei de 
mananciais - foi um dos pontos cruciais citados pelos interlocutores. Essa revisão do mapa 
era vista como a forma de solucionar as irregularidades e nortear as futuras ocupações.  

Após a Constituição de 1988, como a normatização do uso e ocupação do solo ficou sob a 
responsabilidade dos Municípios (artigos 183 e 184) e o zoneamento Estadual era 
extremamente restritivo, cada municipalidade com território em área de manancial viu uma 
oportunidade de legislar sobre as reais dinâmicas já instaladas, gerando uma sobreposição 
de regras e resultando em intensos conflitos políticos e reguladores. 

Jacobi et al. (1998) citam que esse fato gerou um problema para o cidadão que tem um 
alvará da Prefeitura mostrando legalidade em relação à legislação municipal e ao, mesmo 
tempo, uma situação de ilegalidade do ponto de vista da legislação estadual105.  

Conseguir superar o antagonismo entre a legislação específica da Bacia do Guarapiranga e 
a legislação municipal de uso, ocupação e parcelamento do solo; além de promover a 
integração entre as Prefeituras Municipais e o Estado para compatibilizar esses 
zoneamentos foi o ponto mais frequentemente abordado nas consultas realizadas. 

A proposta no campo institucional 

De acordo com a Lei Estadual n0 9.866/97, em cada APRM deve ser estabelecida uma 

divisão em Áreas de Intervenção, cada qual com seus parâmetros ambientais e urbanísticos 
específicos, como mostra o Quadro 6, elaborado de acordo com o Artigo 10 da Lei Estadual 
no 12.233/06 (SÃO PAULO, 2006).  

As Áreas de Intervenção foram definidas considerando suas especificidades e funções 
ambientais, visando a aplicação de instrumentos de planejamento e gestão para a Bacia do 
Guarapiranga, de modo a garantir as condições ambientais e de uso e ocupação do solo 
necessárias ao cumprimento dos padrões e metas de qualidade e quantidade de água 
estabelecidos na Lei Específica.  

                                                           
103

 Relato de Marcelo Cardoso, da ONG De Olho nos Mananciais e do Vitae Civilis, na Audiência Pública “Aplicabilidade das 
Leis Específicas”. 
104

 Relato dado à pesquisadora por um representante da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. 
105

 Os relatos coletados nesta pesquisa indicam que esse ainda é um problema existente, pois os Planos Diretores, 
obrigatórios após a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei Federal no. 10.251/01) ainda não estão compatíveis com a 
pretensão do Estado. 
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ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO 

DEFINIÇÃO 

Áreas de Restrição 
à ocupação – ARO 

Áreas de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos 
recursos naturais da Bacia. 

Áreas de Ocupação 
Dirigida - AOD 

Áreas de interesse para a consolidação ou implantação de usos urbanos ou 
rurais, desde que atendidos os requisitos que assegurem a manutenção das 
condições ambientais necessárias à produção de água em quantidade e 
qualidade para o abastecimento público. Dividida em Subáreas. 

 Subárea de 
Urbanização 
Consolidada - SUC 

Áreas urbanizadas onde já existe ou deve ser implantado sistema público de 
saneamento ambiental.  

 Subárea de 
Urbanização 
Controlada - SUCt 

Áreas em processo de urbanização, cuja ocupação deverá ser planejada e 
controlada, devendo ser garantida a implantação de infraestrutura de 
saneamento ambiental.  

Subárea Especial 
Corredor - SEC 

 Áreas destinadas preferencialmente a empreendimentos comerciais e de 
serviços de âmbito regional e à instalação ou ampliação de indústrias.  

 Subárea Envoltória 
da Represa - SER 

Áreas localizadas ao redor do reservatório, destinadas ao lazer, à recreação e à 
valorização dos atributos cênico-paisagísticos.  

 Subárea de 
Ocupação 
Diferenciada - SOD 

Áreas destinadas 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.  

 Subárea de Baixa 
Densidade - SBD 

Áreas preferencialmente destinadas a atividades do setor primário, desde que 
compatíveis com as condições de proteção do manancial, e ao turismo 
ecológico, a chácaras e a sítios.  

Áreas de 
Recuperação 
Ambiental - ARA 

Ocorrências localizadas de usos ou ocupações que estejam comprometendo a 
quantidade e a qualidade das águas, exigindo intervenções urgentes de caráter 
corretivo. Subdividida em ARA 1 e ARA 2. 

ARA 1 
Ocorrências de assentamentos habitacionais de interesse social, desprovidos de 
infraestrutura de saneamento ambiental, onde o Poder Público deverá 
promover programas de recuperação urbana e ambiental. 

ARA 2 
Ocorrências degradacionais previamente identificadas pelo Poder Público, que 
exigirá dos responsáveis ações de recuperação imediata do dano ambiental. 

Quadro 6 – Definição das Áreas de Intervenção da Bacia do Guarapiranga. 
Fonte: Ikematsu e Sandeville (2011). 

Na delimitação e normatização das Áreas de Intervenção, a Política Estadual de Proteção 
aos Mananciais estabelece que devem ser considerados: a capacidade de produção hídrica 
do manancial; a capacidade de autodepuração e assimilação das cargas poluidoras; os 
processos de geração de cargas poluidoras; o enquadramento do corpo d'água nas classes 
de uso preponderante; a infraestrutura existente; as condições ambientais essenciais à 
conservação da qualidade e da quantidade das águas do manancial; e o perfil dos agravos à 
saúde cujas causas possam estar associadas às condições do ambiente físico.  

O mapeamento de Áreas de Intervenção é o instrumento norteador para a aprovação de 
novos empreendimentos, bem como para a regularização de moradias. Mas apenas as 
subáreas de ocupação dirigida foram cartografadas e estão apresentadas na Figura 41. 
Tais áreas devem ser utilizadas pelos Municípios como uma base para revisão de seus 
Planos Diretores a fim de tornar seu ordenamento territorial compatível com os parâmetros 
definidos em cada Área de Intervenção da Bacia do Guarapiranga.  
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Figura 41 – Áreas de Intervenção na Bacia do Guarapiranga. 

Fonte: Banner “Exposição Proteja os Mananciais”. Disponível em: <http://homologa.ambiente.sp.gov.br/ea/publicacoes>. 

 

A necessária compatibilização dos Planos Diretores e as Áreas de Intervenção é uma 
atividade que está em desenvolvimento, embora devesse ter sido executada antes da Lei 
Específica da Bacia do Guarapiranga entrar em vigor. 

No município de Cotia, a Lei Complementar nº 72, de 02 de janeiro de 2007, institui o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social do Município. O referido Plano faz 
várias menções à importância de preservar, recuperar e aproveitar adequadamente as áreas 
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de proteção aos mananciais, reservando uma Macrozona de Baixo Impacto Urbano e de 
Proteção Ambiental para essa região visando impedir novas ocupações e inibir o 
adensamento e ampliação de núcleos habitacionais irregulares. 

Em Itapecerica da Serra, foi promulgada uma Lei complementar que dispõe sobre a 
regulamentação urbanística do Município, de acordo com o seu Plano Diretor Estratégico - 
Lei 1.771 de 26 de dezembro de 2006. Nessa Lei, as diretrizes de parcelamento do solo 
ficam condicionadas ao atendimento da Lei Específica e da anuência de seu órgão técnico. 
O município optou por estabelecer uma equivalência entre o Macrozoneamento municipal e 
o zoneamento da Lei Específica. Segundo Alvim e Kato (2011), o Plano Diretor de 
Itapecerica da Serra inova também do ponto de vista do controle da poluição hídrica, pois 
incorporou metas para a qualidade da água do reservatório, medida por meio de carga de 
fósforo, similar ao MQUAL definido na Lei Específica da Bacia do Guarapiranga. 

No município de Embu, a Lei complementar no 186, de 20 de abril de 2012, consolida as 
disposições do Plano Diretor do município e coloca como diretriz local a necessidade de 
preservar e recuperar o meio ambiente natural e construído, o patrimônio cultural, histórico, 
artístico e paisagístico, em especial na porção do Município dentro da Bacia do 
Guarapiranga. Para tratar as eventuais incompatibilidades entre os limites do zoneamento 
municipal e o limite da Bacia do Guarapiranga, deverá ser efetuado um levantamento de 
campo e apresentado laudo de vistoria no intuito de ser verificada a posição da área em 
questão em relação às bacias hidrográficas. A Lei destaca ser imperioso impedir a expansão 
urbana em direção à área de mananciais, determinando diferentes parâmetros urbanísticos 
para zonas localizadas dentro e fora da Bacia. 

Já em Embu-Guaçu, a Lei nº 2.109, de 14 de dezembro de 2007, institui o código ambiental 
do Município. Este Código tem como finalidade regulamentar as ações do Poder Público 
Municipal e a sua relação com a coletividade na preservação, manutenção, conservação, 
defesa, recuperação e controle do meio ambiente, respeitadas as competências da União e 
do Estado e atendendo à Lei Específica da Bacia do Guarapiranga, onde o município de 
Embu-Guaçu tem seu território totalmente inserido.  

Nos dois municípios com menor área na Bacia - São Lourenço da Serra e Juquitiba – as 
diretrizes colocadas por seus Planos Diretores são semelhantes. A Lei nº 738, de 26 de 
junho de 2008, institui o Plano Diretor Estratégico do Município de São Lourenço da Serra e 
a Lei nº 1.507, de 12 de dezembro de 2007, o de Juquitiba. Ambos tratam da importância de 
promover o equilíbrio entre a proteção e ocupação das áreas de mananciais, assegurando 
sua função de produtora de água para consumo público; impedir novas ocupações 
irregulares nas áreas urbanas e de mananciais; fortalecer o turismo, explorando 
economicamente o potencial do Município para esse fim, especialmente a área de 
mananciais e seus recursos naturais e garantir a proteção da área de preservação e 
recuperação dos mananciais, dos remanescentes de mata atlântica e das unidades de 
conservação. 

O município de São Paulo tem uma tarefa um pouco mais complexa. Com a 
descentralização em Subprefeituras106, Planos Diretores Regionais precisam ser elaborados. 

                                                           
106

 O município de São Paulo é o único que, para tratar as grandes disparidades socioambientais regionais, dividiu seu 
território em Subprefeituras, concebidas como unidades integradoras, com orçamento e infraestrutura próprios e autoridade 
técnico-administrativa (MARTINS, 1997). A Lei Municipal de São Paulo nº 13.399, de 1º de agosto de 2002, definiu a criação 
de 31 Subprefeituras, instaladas em áreas administrativas de limites territoriais estabelecidos em função de parâmetros e 
indicadores socioeconômicos. Os Subprefeitos ficam responsáveis pela decisão, direção, gestão e o controle dos assuntos 
municipais em nível local e os temas específicos (saúde, educação, abastecimento, desenvolvimento urbano, econômico e 
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Acontece que apenas parte das Subprefeituras de Capela do Socorro, M’Boi Mirim e 
Parelheiros está na Bacia do Guarapiranga e o restante encontra-se situado fora dos limites 
da Bacia. Capela do Socorro e Parelheiros estão, inclusive, contidas em outra APRM 
definida no Estado de São Paulo (a APRM do reservatório Billings – APRM-B).  

De acordo com Alvim (2010), a subprefeitura M’ Boi Mirim abriga os distritos Jardim Ângela 
e Jardim São Luís e tem 82,92 km², dos quais 46,68 km² estão na Bacia Guarapiranga 
(56%). Já a subprefeitura Capela do Socorro, que abriga os distritos Socorro, Grajaú e 
Cidade Dutra, tem 132,87 km², com 27 % de seu território Bacia (36,28 km²), estando o 
restante (88,66 km², 66% de sua área total) na Bacia da Billings. A subprefeitura Parelheiros 
abriga os distrito Parelheiros e Marsilac, com 360,88 km² e tem cerca 37,22 km² na Bacia da 
Billings (11%) e 150, 37 km² na Bacia do Guarapiranga (41%). Segundo a autora, o Plano 
Regional Estratégico – PRE de cada Subprefeitura passou por um processo de revisão 
aparentemente conflituoso e inconclusivo estando atualmente em revisão. Portanto, a 
definição dos instrumentos urbanísticos estão orientados pela legislação vigente da década 
de 1970.  

Deste modo, o exame do objeto deste tópico contempla aspectos da compatibilização dos 
instrumentos municipais e a proposta estadual, de acordo com as informações obtidas.  

A Lei na prática 

Inicialmente deve-se recordar que, como foi relatado anteriormente, desde o início das 
discussões até a aprovação da Lei Específica passaram-se oito anos, ocasionado 
defasagem do mapeamento de ordenamento territorial proposto pela Lei Específica e a 
realidade hoje instalada. O primeiro estudo data de 1998 (SÃO PAULO, 1999), quando os 
recursos de informática não permitiam um mapeamento de detalhe; e a lei foi aprovada 
somente em 2006, quando a dinâmica instalada já era bem diferente do mapeamento que 
acompanha a lei.  

Tratando-se de uma lei que tem por objetivo controlar o uso e ocupação do solo, o suporte 
de uma cartografia atualizada era insumo básico para um real ordenamento da região. 
Como mencionado na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis Específicas”: “há uma 
incompatibilidade entre a previsão legal e a realidade da ocupação do solo em mananciais, 
especialmente na Guarapiranga” (informação verbal107). A Prefeitura Municipal de 
Itapecerica realizou, inclusive, um trabalho para analisar tais incompatibilidades em seu 
território, encontrando alguns casos insolúveis do ponto de vista urbanístico108.  

A análise dos Planos Diretores atualizados permitiu constatar que existe um significativo 
avanço quanto à instituição de princípios e diretrizes voltados à necessidade de garantir a 
existência do manancial. As principais e mais significativas divergências se dão nas áreas 
que já estavam ocupadas, mas que não foram consideradas no novo mapeamento de Áreas 
de Intervenção. Nesses casos, o poder público municipal define parâmetros urbanísticos 
diferentes do estabelecido pela Lei estadual.  

Além disso, os interlocutores consultados salientaram que os critérios para essa delimitação 
não restou claro àqueles que devem seguir o zoneamento proposto. Em alguns casos a 

                                                                                                                                                                                     

social, transporte, habitação, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural, entre outros), ficam a cargo de 
coordenadorias ou secretarias específicas. 
107

 Relato de Violeta Kubrusly, Secretaria Municipal da Habitação do Município de São Paulo, na Audiência Pública 
“Aplicabilidade das Leis Específicas”. 
108

 Relato dado à pesquisadora por técnicos da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra.  
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linha divisória corta o mesmo bairro, estabelecendo distintas diretrizes de ocupação. Nesses 
casos, fica difícil para o órgão público explicar à população que mora na mesma adjacência 
que “um pode e o outro não pode”. Muitas vezes são questionados “mas quem foi que 
definiu essa linha aqui?” (informação verbal109). 

E os moradores, da mesma forma, submergem em dúvidas, pois não conseguem 
compreender como duas leis vigentes podem estabelecer normas distintas. Em uma 
permitem-se programas habitacionais com edificação de prédios; e a outra não admite essa 
possibilidade. Líderes de movimentos de moradia citam que “no vai e vem dos processos, 
as responsabilidades são repassadas e as soluções se perdem na burocracia que impera” 
(informação verbal110). A falta de uma clareza perante as regras municipais e estaduais pode 
gerar novas ocupações, em diferentes padrões.  

Todos representantes das municipalidades colocaram uma grande preocupação em resolver 
essas incompatibilidades, que em muitos casos são insanáveis devido à realidade 
instalada111. Como foi mostrado, as revisões de seus Planos Diretores já foram iniciadas, 
mas descrevem que o processo de avaliação da compatibilidade pela Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente ainda é muito lento. Assim, muitas críticas foram colocadas, já que falar 
em aplicabilidade sem um retorno efetivo para as municipalidades resulta em um desgaste 
interno devido à existência de situações contraditórias com o preconizado na Lei Específica. 
O Município acaba aprovando as solicitações de acordo com o seu Plano Diretor, 
perpetuando a irregularidade. 

Não se pode deixar de citar que o Estado alega que essa revisão não está de acordo com 
os princípios de preservação dos mananciais, tendo sido mencionado que os Municípios 
precisam fazer um esforço para eliminar alguns anseios incompatíveis com Lei Específica. 
Caso contrário, se tornará uma Lei que não tem como norteador a melhoria da situação 
regional e, sim, da incorporação dos interesses municipais. 

A existência de recortes e conselhos de gestão é um problema e, no caso de municípios 
com área em diferentes perímetros de proteção, dificulta-se a compatibilização de normas 
que se sobrepõem. Esse é o caso do município de São Paulo, que precisa avaliar as 
diretrizes e os mapeamentos de duas APRMs para efetuar a concordância normativa. Na 
área das subprefeituras de Capela do Socorro e Parelheiros devem ser ajustados os 
parâmetros urbanísticos dos seus Planos Regionais Estratégicos com os parâmetros 
estabelecidos tanto na Lei Estadual nº 12.233/06 da Bacia do Guarapiranga quanto na Lei 
Estadual 13.579/09112 (Lei Específica que define a Área de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings – APRM-B). 

O PDPA atualizado da Bacia do Guarapiranga (SÃO PAULO, 2010) mostrou que esse é o 
município com mais conflitos em relação aos parâmetros urbanísticos definidos, indicando 
um grande desafio a ser enfrentado para absorver as duas legislações que, segundo Alvim 
(2010), além de serem distintas, foram formuladas em contextos diferentes e incidem sobre 
um território político-administrativo único.  

                                                           
109

 Relato dado à pesquisadora por técnicos da Agência Ambiental local da Cetesb. 
110

 Relato dado à pesquisadora por um representante dos moradores da região da Subprefeitura de M’Boi Mirim. 
111

 Representantes das Prefeituras Municipais de Embu, Itapecerica e São Paulo mostraram casos reais de impossibilidade de 

compatibilização, apontando para a necessidade de revisão da Lei e do Mapeamento das Áreas de Intervenção. 
112

 Foi a segunda Lei Específica a ser aprovada no Estado de São Paulo, no ano de 2009. 



115 

 

A Figura 42 ilustra as áreas em desacordo mediante sobreposição dos parâmetros 
urbanísticos (lote mínimo, coeficiente de aproveitamento e taxa de impermeabilização) 
definidos para cada Área de Intervenção e aqueles definidos em cada Plano Diretor.  

 
Figura 42 – Áreas em desacordo com a Lei Estadual 12.233/06, de acordo com 

sobreposição com os Planos Diretores Municipais.  
Fonte: SÃO PAULO (2010). 

A Figura 43 mostra os mapeamentos das Áreas de Intervenção na Área de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais da Bacia do Guarapiranga (APRM-G) e Área de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings (APRM-B). 

 



1
1

6
 

 

 

Figura 43 – Áreas de Intervenção nas APRMs da Bacia do Guarapiranga (APRM-G) e da Billings (APRM-B) 
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Os interlocutores da Prefeitura Municipal de São Paulo destacaram essa problemática, 
citando as distintas nomenclaturas das áreas de ocupação dirigida que incidem em cada 
APRM e, consequentemente diferenças nos índices urbanísticos de ocupação. E cobraram 
uma análise regional da área de mananciais como um todo, cujo planejamento ficou 
fragmentado em duas bacias que, embora distintas, estão conectadas tanto pelo gestor 
municipal (subprefeitura) quanto por dinâmicas de ocupação similares em algumas partes 
do interflúvio entre as duas represas (Billings e Guarapiranga).  

De acordo com Alvim (2007a: 12), que analisou o caso da compatibilização do Plano Diretor 
de Itapecerica da Serra e a Lei Específica da Bacia do Guarapiranga: 

[...] Importante ressaltar que a compatibilização entre as legislações é fundamental 
para dar prosseguimento aos princípios de gestão integrada estabelecidos nessa 
sub-bacia. No entanto, alerta-se para o risco de se idealizar uma dinâmica de 
ocupação que nunca acontecerá, induzindo inclusive a outras ilegalidades, como por 
exemplo, a futura ocupação das áreas destinadas à compensação e preservação 
(áreas ainda preservadas), uma vez que essas podem vir a ser alvo de negociação 
de particulares [...] Espera-se que distintas instâncias procurem avançar, de modo 
negociado, não só buscando adequar as condições de ocupação urbana às metas 
propostas para a recuperação da bacia, mas incorporando e conscientizando de fato 
os habitantes que se apropriam daquele território, principais atores que determinam 
o destino dos mananciais (ALVIM, 2007a: 12). 

Portanto, todo esse processo depende de um pacto dos atores envolvidos para uma política 
efetiva de proteção destas áreas, o que, na opinião dos entrevistados, ainda não se efetivou. 
Como foi mostrado no item 3.1, há dificuldade no diálogo entre os participantes do colegiado 
gestor da Bacia e o envolvimento da população residente na Bacia, tendo reflexos em ações 
que necessitam fundamentalmente do diálogo para resolução de conflitos, como é o 
exemplo da compatibilização das normas.  

Embora já tenha ocorrido uma compatibilização parcial entre os Planos Diretores e a Lei 
Específica, é preciso resolvê-las em sua integridade, pois as incompatibilidades geram 
dúvidas àqueles que pretendem ocupar a área e, sem uma clareza do que pode ser feito, 
ocorrem infrações primeiramente localizadas, mas que podem dar origem a uma nova 
realidade, principalmente nas áreas de baixa renda. 

3.2.4 “Morar aí é crime ambiental” 

A importância do tema 

A questão habitacional é um dos mais significantes desafios a ser equalizado nas áreas de 
mananciais. Foi constantemente alegado pelos interlocutores que a falta de clareza da 
origem fundiária inviabiliza a regularização e a compensação com áreas como forma de 
valorizar as terras vegetadas e sem valor. Quando as ocupações irregulares são removidas, 
a promessa é a inclusão da população nos Programas Habitacionais, o que não indica 
necessariamente que elas serão realocadas. Já os programas de reurbanização e 
regularização de assentamentos habitacionais elaborados não conseguem atender a grande 
demanda existente. 

Na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis Específicas” foram mencionados casos de 
loteamentos irregulares há décadas que ainda permanecem com o anseio de regularização, 
principalmente pela falta de procedimentos claros: 
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[...] Eu não vou culpar os técnicos, mas a regra foi mudando, mudou o jogo. A regra 
mudar no meio do jogo é difícil, é duro, mas aí você pede uma coisa e depois pede 
outra... vamos combinar o jogo. É isso que nós queremos. E nós queremos ser 
solidários. Por isso que eu falei que nós precisamos ter uma maneira de trabalhar no 
atacado, principalmente para as áreas de urbanização consolidadas, porque eu acho 
que a maior demanda, pelo menos as falas que eu ouvi aqui [dos moradores das 
áreas de mananciais] do Josanias, do Nilton, do Ivã, do Roque... eu tenho certeza 
que são loteamentos [...] era aquele binômio, loteamento clandestino e 
autoconstrução. [...] e que até hoje está lá e não foi resolvido esse loteamento. E o 
povo está lá e está morando. (informação verbal

113
). 

A Nova Política de Proteção e Recuperação aos Mananciais e as Leis Específicas a ela 
relacionadas, reconhecem a importância em lidar com a ocupação irregular e precária que 
se consolidaram nas Bacias de mananciais, principalmente no que se refere à implantação 
de infraestrutura, regularização fundiária, reurbanização de favelas e proteção ambiental 
voltada para produção de água (FERRARA, 2012). Mas ainda não apresenta, na prática, 
resultados que mostrem a real evolução dessa questão. 

A proposta no campo institucional 

A Lei Específica prevê, em seu artigo 64, que os parcelamentos do solo, empreendimentos, 
edificações e atividades comprovadamente existentes até a data de aprovação da Lei 
Específica que não atendam aos parâmetros urbanísticos e ambientais nela estabelecidos 
deverão, em um prazo máximo de 12 (doze) meses, submeter-se a um processo de 
regularização, que conferirá conformidade ao mesmo, observadas as condições e 
exigências cabíveis. 

A regularização e o licenciamento do uso e ocupação do solo não conforme com os 
parâmetros e normas estabelecidos na Lei Específica da Bacia do Guarapiranga, ou nas 
legislações municipais compatibilizadas com ela, poderão ser efetuados mediante a 
aprovação de proposta de medida de compensação de natureza urbanística, sanitária ou 
ambiental (Artigo 66 da Lei nº 12.233/06). 

O mapeamento das Áreas de Recuperação Ambiental – ARA, as quais poderão ser objeto 
de Programas de Recuperação de Interesse Social (PRIS), devem ser apresentadas pelas 
Prefeituras Municipais. Tais áreas devem ser enquadradas como zonas especiais de 
interesse social (ZEIS) nos Planos Diretores Municipais para que possam ser objeto desses 
Programas. 

Para a obtenção do licenciamento das intervenções do PRIS o órgão ou entidade pública 
responsável por sua promoção deverá apresentar um Plano de Urbanização, 
compreendendo, entre outras exigências, proposta de ação social e de educação ambiental, 
indicando as ações a serem realizadas antes, durante e após a execução das obras; 
proposta e estratégia de recuperação ambiental das áreas livres ou que serão desocupadas 
pela intervenção, especificando as ações a serem realizadas nas áreas de preservação 
permanente. 

Os parcelamentos do solo, empreendimentos, edificações e atividades comprovadamente 
existentes, não regularizados e que estiverem em desacordo com a legislação de proteção e 
recuperação dos mananciais deverão ser submetidos a um processo de adaptação às 
disposições na referida legislação e no decreto que a regulamenta. A adaptação é o 
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 Relato de Mário Realli, na época Prefeito do Município de Diadema, na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis 
Específicas”. 
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conjunto de medidas legais ou administrativas, ações e obras, necessárias ao 
estabelecimento das condições de regularidade ambiental, fundiária e urbanística dos 
empreendimentos em relação à legislação de proteção e recuperação dos mananciais. 

A Lei na prática 

Apesar de todas as possibilidades elencadas na Lei Específica e de a regularização ser o 
mais esperado instrumento pelos moradores da área não foram encontradas informações 
sistematizadas sobre esse assunto. 

No evento da Aplicabilidade das “Leis Específicas” indagações sobre quantas moradias 
foram regularizadas, quantos Programas de Recuperação de Interesse Social (PRIS) foram 
aprovados, quantos processos de licenciamento estão parados, entre outros, predominaram 
nas falas de atores dos segmentos Municípios e Sociedade Civil Organizada, além dos 
moradores, direcionadas ao Estado. A regularização fundiária foi um dos motes da 
aprovação da Lei Específica e os números apresentados foram muito aquém do que 
deveriam ser para realmente mostrar os avanços.  

Os moradores presentes criticam a falta de clareza perante o responsável pela resolução do 
problema:  

Lá é o terrorismo, uma pressão violenta em cima das famílias e o engraçado de tudo 
que dentro desse terrorismo ninguém assume a culpa. Se você vai discutir na 
Secretaria, é a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente que está fazendo a ação, 
que a Secretaria da Habitação não tem nada a ver. Vai à Secretaria do Meio 
Ambiente dizem que é a Secretaria da Habitação. Não dá para entender (informação 
verbal 114).   

Algumas pessoas foram removidas – ampliando a ocupação informal da cidade visto que 
elas vão à procura de terras cada vez mais distantes e livres da fiscalização – e outras estão 
na luta pela sua regularização, presas a um processo burocrático e pouco claro em relação 
aos responsáveis por fazê-lo (informação verbal115). Um dos moradores relatou: “a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente diz que devemos procurar a secretaria municipal da 
Habitação e a secretaria da Habitação disse que é problema é do Estado e, assim, as coisas 
não andam”, colocando em cheque a falta de articulação entre Estado e municípios 
(informação verbal116). 

Por ter sido pioneira, o texto da Lei Estadual nº 12.233/06 deixa algumas orientações de 
forma imprecisa para a implantação dos programas de recuperação de interesse social 
(PRIS) e ambiental (PRAM) previstos na Lei Específica, tanto em relação com o 
estabelecido na legislação municipal, quanto na utilização de índices urbanísticos sem 
compensação. O desconhecimento dos procedimentos e a falta de documentação exigida 
para aprovação desses Programas impedem o avanço dos investimentos para esse fim. 
Como citado na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis Específicas”: “Hoje para gente 
aprovar um PRIS - eu acho que não foi aprovado ainda nenhum - a gente tem só em regime 
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 Relato de Roque, representante do movimento de moradia na região de mananciais, na Audiência Pública “Aplicabilidade 
das Leis Específicas”.  
115

 Relato dado à pesquisadora por moradores após a Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis Específicas”.   
116

 Relato dado à pesquisadora por um morador do Jardim São Luís, após a Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis 
Específicas”.   
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especial, porque a gente ainda não conseguiu definir como é o procedimento para gente 
aprovar um PRIS” (informação verbal 117). 

A aprovação da Resolução SMA nº 25, de 10 de abril de 2013, que disciplina o 
licenciamento ambiental dos Programas de Recuperação de Interesse Social - PRIS, 
previsto na Lei Específica, parece dar fim a essa falta de regras claras que vinha 
comprometendo a celeridade dos processos de licenciamento e impedia a vinda de recursos 
financeiros para execução de projetos nas cidades, com prejuízos à qualidade ambiental 
dos mananciais.  

A resolução regulamenta e deve acelerar os procedimentos de licenciamento para projetos 
habitacionais, como reurbanização, obras de saneamento e regularização fundiária em 
áreas de mananciais, permitindo a retomada de projetos que estavam em análise para 
licenciamento ambiental por falta de consenso entre técnicos do estado e dos municípios. 
Apesar de tardiamente promulgada, trata-se de um grande avanço, bastante aguardado 
para melhorar a qualidade vida das pessoas que vivem nessas áreas, bem como a 
qualidade ambiental dos mananciais que abastecem grande parte da RMSP.  

Deve-se salientar que, legalizados ou não, os imóveis passam a receber benfeitorias 
urbanas para reduzir a possibilidade de agravos aos mananciais. De acordo com algumas 
organizações ambientalistas, as Prefeituras e o Estado muitas vezes agem para atender 
interesses que são, além de social, políticos. Os loteamentos clandestinos servem, nesse 
contexto, de “curral eleitoral”, pois o discurso da legalização rende votos, conforme relatos 
de representantes da sociedade civil organizada. 

Outro apontamento relevante está relacionado aos procedimentos pós-regularização. O 
Plano de urbanização previsto na Lei Específica determina que sejam apresentados projetos 
e propostas de implantação de obras e serviços de terraplenagem, contenção de encostas e 
consolidação geotécnica; drenagem e escoamento de águas pluviais; sistema de 
abastecimento de água, coleta, tratamento e destinação de esgotos; rede pública de energia 
elétrica; implantação de paisagismo e arborização de áreas verdes e permeáveis; proposta 
de implantação de pavimentação; solução de coleta regular dos resíduos sólidos; solução 
para resíduos sólidos inertes gerados durante a intervenção; e pontos, terminais e 
circulação de transporte coletivo (inciso III do artigo 32, do Decreto Estadual n° 

51.686/2007).  

Essas melhorias atreladas à reurbanização e revitalização urbana trazem consigo uma 
valorização e aumento do preço da terra (e consequentemente dos aluguéis), mesmo 
aquelas realizadas em áreas ocupadas por população de baixa renda. Essas benfeitorias 
podem e acabam sendo utilizadas por políticos a procura de votos que desconhecem todas 
as restrições da lei perante novas ocupações. Esse fato aliado à ineficiência do poder 
público em fiscalizar essas áreas gera especulação imobiliária e uma posterior venda de 
mais lotes em áreas protegidas por Lei Ambiental, que pode resultar no deslocamento das 
famílias pobres para locais mais distantes e acessíveis financeiramente – provavelmente 
novamente em situação irregular e precária (FERRARA, 2012).  

É fundamental, portanto, a adoção de medidas e procedimentos administrativos integrados 
por todos os órgãos envolvidos no planejamento e gestão dessa Bacia para a 
operacionalização efetiva dos conteúdos inovadores da Lei Específica. Com a forte pressão 
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habitacional social por moradia e desenvolvimento, não é possível que a lei sozinha resolva 
a questão dos mananciais – é preciso um pacto real entre os atores e um verdadeiro 
compromisso político de aplicá-la.  

3.2.5 “A imperativa fiscalização integrada” 

A importância do tema 

O problema anterior está intimamente relacionado a outra grande dificuldade histórica nas 
áreas de mananciais: a questão da fiscalização, aspecto que foi corriqueiramente 
mencionado. A ausência de um trabalho conjunto de prevenção e fiscalização dos governos 
municipal e estadual tem reflexos no aumento acelerado nas ocupações na Bacia da 
Represa Guarapiranga.  

A deficiência de fiscalização aliada à escassez de moradia para a população de baixa renda 
e ao desconhecimento dos habitantes ilegais perante a importância de manter essa área 
livre de ocupação comprometem seriamente a quantidade e a qualidade da água disponível 
para o abastecimento da cidade. As principais infrações verificadas na área são: 
implantação de loteamentos clandestinos; desmatamentos e remoção de cobertura vegetal; 
obras de movimento de terra e assoreamentos; disposição inadequada de resíduos sólidos; 
despejo de efluentes líquidos (industriais e residenciais); degradação ambiental proveniente 
de mineração; pesca predatória e animais silvestres mantidos em cativeiro; construções 
clandestinas; e invasões de áreas públicas e particulares118. 

De acordo com ISA (2008), é importante também compreender a fiscalização, não apenas 
como uma ação punitiva imediata, mas como preventiva, associando-a a processos de 
educação e cidadania, ou seja, a uma política maior, que inclui outras ações e não uma 
única. Além disso, ressalta que fiscalizar vale para todos, com a missão de fazer o objetivo 
de a Lei acontecer. 

A proposta no campo institucional 

Na Lei Específica, diferentemente da primeira lei de mananciais (Leis Estaduais n° 898/75 e 
1.172/76), é previsto um grupo de fiscalização integrada, envolvendo técnicos 
representantes, no mínimo, dos seguintes órgãos e entidades, devidamente indicados pelos 
respectivos dirigentes: I - Secretaria do Meio Ambiente, por intermédio da Coordenadoria de 
Licenciamento Ambiental e de Proteção dos Recursos Naturais; II - Prefeitura do Município 
de São Paulo; III - Prefeitura do Município de Cotia; IV - Prefeitura do Município de Embu; V 
- Prefeitura do Município de Embu-Guaçu; VI - Prefeitura do Município Itapecerica da Serra; 
VII - Prefeitura do Município Juquitiba; VIII - Prefeitura do Município São Lourenço da Serra; 
IX - Polícia Militar Ambiental; X - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb; XI 
- Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; XII - Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE; XIII - concessionárias de serviço público de abastecimento de água, coleta 
e tratamento de esgotos na Bacia do Guarapiranga.  

Cabe aos representantes do Grupo de Fiscalização Integrada, nos termos do que dispõe a 
Lei estadual nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, planejar as ações conjuntas a serem 
desenvolvidas pelo grupo; efetuar vistorias em geral, levantamentos e inspeções; verificar a 
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ocorrência de infrações; proceder as autuações, no âmbito de suas competências; e 
desenvolver ações prioritárias para a preservação dos mananciais (proteção, remoção, 
recuperação de desabamentos de áreas inundáveis, frágeis e de restrição à ocupação). 

O Grupo de Fiscalização Integrada deverá elaborar, mensalmente, relatório das atividades 
desenvolvidas e encaminhá-lo aos órgãos licenciadores e ao Subcomitê de Bacia 
Hidrográfica Cotia-Guarapiranga (SCBH-CG) para atualização do SGI - Sistema Gerencial 
de Informações (Artigo 81 do Decreto 51.686/2007). 

O Estado deve prestar apoio aos Municípios que não estejam devidamente aparelhados 
para exercer plenamente as funções relativas ao licenciamento, regularização, 
compensação e fiscalização previstas na Lei Específica. 

A Lei na prática 

O Grupo de Fiscalização Integrada ainda não foi criado, mesmo após sete anos da 
aprovação específica, sendo este aspecto bastante destacado nas entrevistas realizadas. 
De acordo com os relatos, as ações de fiscalização têm sido desencadeadas por denúncias 
de irregularidades localizadas, e não em decorrência de um monitoramento sistemático que, 
além de identificar suspeitas de irregularidades, é capaz de definir prioridades, regionais ou 
temáticas, que possam orientar o processo de fiscalização de uma forma estruturada, 
compatível com as necessidades ambientais e complementar aos processos de 
licenciamento.  

Na prática, “não há fiscalização na APRM como um todo” (informação verbal)119 e só em 
2012 foi elaborada uma minuta de convênio coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente 
(SMA). Por isso hoje fiscalização ainda é realizada de maneira isolada, por entes do Estado 
(Cetesb) e dos municípios (polícia ambiental).  

Os diversos diálogos realizados com os agentes do Estado responsáveis pela fiscalização 
nas áreas de mananciais evidenciaram a desmotivação da equipe, tanto pela dificuldade de 
interpretação da norma quanto pela sobrecarga da pequena equipe responsável por fazer 
valer a lei sem o suporte necessário para esse fim. 

Em relação à fiscalização municipal, destaca-se São Paulo, o maior município da APRM (os 
demais municípios da bacia contam com exíguo corpo técnico para essa finalidade). A 
fiscalização em área de mananciais está atrelada ao programa “Operação Defesa das 
Águas”120, que se trata de um conjunto de medidas da Prefeitura do Município de São Paulo 
em parceria com o Governo do Estado de São Paulo para proteger, recuperar e urbanizar os 
mananciais, prioritariamente os da bacia da Guarapiranga, Billings, Cantareira e Várzea do 
Rio Tietê. 

Esse Programa foi o modelo para a proposição de fiscalização integrada da Lei Específica e 
atua por perímetros de congelamento. Foram definidos 126 perímetros das áreas mais 
vulneráveis para priorizar o congelamento e o controle, que somam 70 milhões de m². Além 
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disso, foi criada a Guarda Ambiental para monitoramento dos perímetros e apoio nas ações 
e desfazimentos; e voos semanais de helicóptero para monitoramento aéreo. 

No balanço geral de 50 meses de ações operacionais, foram divulgados os seguintes 
números: 58.104 rondas realizadas; 16.243 ocorrências registradas; 6.384 desfazimentos de 
construções irregulares; cerca de 36.000 apreensões de blocos em construções irregulares; 
66 fábricas de blocos e depósitos de materiais instalados irregularmente nas áreas de 
proteção ambiental fechadas. Além disso, as ocupações irregulares às margens da represa 
Guarapiranga foram congeladas, novas construções foram demolidas e projetos de resgate 
foram executados ou estão em execução, como o projeto de Revitalização da Orla do 
Guarapiranga121. 

Importante salientar que, de acordo com o técnico do Núcleo de Fiscalização SUL 3, da 
Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo – SVMA122, o Operação 
Defesa das Águas atua nos casos não regularizáveis, não apenas pela lei da Guarapiranga, 
mas por nenhuma outra lei. Ou seja, basicamente são os loteamentos e ocupações mais 
recentes.  

Nesse processo, moradores criticam como são feitas as intervenções, conforme transcrição 
abaixo: 

[...] esse pessoal da fiscalização que foi lá na semana passada chegam autuando o 
pessoal que não pode construir. A gente sabe o que pode e o que não pode, mas o 
pessoal lá está sendo ameaçado, pedem para eles comparecerem em 48 horas lá 
na Capela do Socorro, quando vai para Capela no outro dia está lá a fiscalização 
tirando foto do local e impedindo a pessoa a construir a casa dele [...] Ninguém 
especifica nada, autua e pronto, é retirado. E é um verdadeiro empurra-empurra. O 
que deixas as famílias agoniadas é que já são quase três mil famílias retiradas de 
dentro dos mananciais, de dentro da capital e, principalmente, na Capela do Socorro 
e Grajaú, Parelheiros e até hoje não teve nenhuma unidade habitacional feita para 
atender a essas famílias. Isso é vergonhoso. Tem famílias lá que já tem vencendo 
dois anos e meio de aluguel social, que não é atendimento habitacional ao meu 
modo de ver, e até hoje não construiu a casa para atender a essas famílias. 
(informação verbal 123). 

Ao questionar a efetividade dessas remoções pelo Programa (Se os programas 
habitacionais são ineficientes e a fiscalização às vezes não consegue acompanhar a 
dinamicidade das ocupações, existem casos de retorno dessas famílias? Quais são os 
exemplos dentro do programa Operação Defesa das águas?), foi apurado que em qualquer 
ação desse tipo (habitacional), há casos registrados de pessoas que retornam para o local. 
No entanto, não é feito um controle das recorrências, as novas são colocadas no cadastro 
apenas como um número e não como uma reincidência do fato (informação verbal55).  

Sem a devida fiscalização, as áreas livres originadas após a remoção da população 
moradora podem tornar-se alvo do mercado imobiliário para construção de novos 
loteamentos e a população, sem alternativas locacionais, pode avançar em direção a outras 
áreas, também legalmente protegidas, aumentando ainda mais a expansão da urbanização. 
O não atendimento adequado da necessidade de moradia assim gerada pela ação do 
estado leva à ocupação precária de novas áreas em situação de fronteira da expansão 
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urbana, geralmente ambientalmente frágeis, como tem sido comprovado por estudos 
realizados pelo Núcleo de Estudos da Paisagem (NEP) do Labcidade-FAU USP.  

Além disso, a presença do Rodoanel e de outras intervenções na Bacia podem trazer 
importantes alterações na paisagem, notadamente relacionada a novas ocupações e, por 
esse motivo, o monitoramento da dinâmica demográfica, da expansão da área urbanizada e 
da alteração na cobertura vegetal não pode ser desconsiderada. A ação fiscalizatória é 
condição necessária à gestão das áreas de mananciais, sendo essencial a melhoria desse 
sistema para evitar formas de uso incompatíveis com os objetivos da Política de Mananciais. 

Está em elaboração a minuta de convênio entre o Estado de São Paulo e os municípios que 
prevê a doação de equipamentos, a capacitação de agentes de fiscalização, além de 
sistema de gestão integrado de informações, que permitirá a adoção de procedimentos 
comuns e planejamento articulado das ações de fiscalização. Prevê-se capacitação dos 
agentes municipais e fornecimento de equipamentos para a ação fiscalizatória (base 
cartográfica, veículo, binóculo, GPS, tablets, trena digital, entre outros)124.  

Com a concretização do Grupo de Fiscalização Integrada espera-se que as pretensões que 
justificaram a sua criação sejam alcançadas, quais sejam: a realização de trabalhos efetivos 
de controle e de fiscalização na Bacia do Guarapiranga, incrementando parcerias que 
busquem otimizar a utilização dos recursos humanos e materiais; a implantação de uma 
rotina de fiscalização, desencadeando ações técnicas e administrativas, orientando e/ou 
punindo rapidamente os infratores; e, por fim, atender aos objetivos previstos pela Lei 
estadual nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006. 

3.2.6 “A obrigação de um banco de dados” 

A importância do tema 

Além da importância da divulgação da Lei, apresentado no item 3.2.1, foi consenso entre 
todos os entrevistados que um grande entrave para a aplicabilidade da Lei é a 
disponibilização e acessibilidade às informações acerca das áreas de mananciais de forma 
técnica e pública. Os relatos coletados indicam duas necessidades: a primeira em relação 
ao monitoramento da APRM, que só é possível se existir um banco que permita uma 
atualização dos dados; e a segunda associada à transparência dos investimentos na APRM, 
para que a sociedade possa participar e acompanhar os projetos em curso e investimentos 
previstos. Uma representante da Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de São 
Paulo expôs essa necessidade na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis Específicas”: 

[...] eu pediria aqui, como já pedi em outras vezes em reuniões com a Secretaria de 
Estado e Meio Ambiente, que a gente tenha um acesso mais orgânico, mais fluido, 
mais compartilhado às bases de dados que são instrumentais para o diagnóstico, 
uso e aplicação das leis (informação verbal 125). 

 

A fala foi reforçada por um representante da sociedade civil organizada: 
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Eu diria que a sociedade civil tem uma dificuldade muito forte que é a questão de 
acesso à informação [...] Desde 2005 a gente tem chamado a integração dos órgãos 
a partir da Prefeitura de São Paulo, do governo de Estado, mas carece o que é de 
verdade, quem coordena, como é essa ação, como ter os dados, informações. Nós 
temos um projeto da Vitae Civilis-CDHEP126 para justamente, numa área específica, 
fazer um monitoramento junto com o observatório de recursos públicos e a gente 
não consegue acesso aos projetos, às informações. E isso é papel da sociedade 
civil: a garantia constitucional de informação (informação verbal 127). 

De acordo com a legislação, um conjunto de informações sobre a APRM precisa estar 
disponível para permitir a elaboração/atualização do PDPA e subsidiar a implantação do 
Sistema de Monitoramento Ambiental para auxiliar a efetiva aplicação da Lei (ISA, 2008). O 
aperfeiçoamento do SGI é parte fundamental na gestão das áreas de manancial e não foi 
ainda efetivamente implantado.  

Sem esse banco estruturado, a meta de redução da poluição, peça-chave do texto da Lei 
Específica, fica ainda mais difícil de ser mensurada. Tratando-se de uma lei para 
recuperação, proteção e preservação de mananciais, é inoportuno que não existam dados 
que permitam aferir os resultados sobre a melhoria da qualidade da água (indicadores, 
monitoramento e evolução das ações). 

A proposta no campo institucional 

Em relação à questão do monitoramento da Bacia do Guarapiranga, é previsto na Lei 
Específica um Sistema Gerencial de Informações (SGI) que, de acordo com o Artigo 53 da 
Lei Estadual n° 12.233/06 é destinado a: caracterizar e avaliar a qualidade ambiental da 
Bacia; subsidiar as decisões decorrentes das disposições da Lei, sendo referência para a 
implementação de todos os instrumentos de planejamento e gestão e disponibilizar a todos 
os agentes públicos e privados os dados e as informações gerados. 

O artigo 54 da mesma Lei estabelece que o SGI da Bacia do Guarapiranga será constituído 
de um Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental; uma base cartográfica em 
formato digital; representação cartográfica dos sistemas de infraestrutura implantados e 
projetados, da legislação de uso e ocupação do solo incidente na Bacia; do cadastro de 
usuários dos recursos hídricos; do cadastro e mapeamento das licenças, autorizações, 
outorgas e autuações expedidos pelos órgãos competentes; do cadastro fundiário das 
propriedades rurais; de indicadores de saúde associados às condições do ambiente; e de 
informação das rotas de transporte das cargas tóxicas e perigosas. 

Conforme artigo 86 do Decreto Estadual n° 51.686/2007, o SGI deve ser composto de 5 
(cinco) módulos, a saber: SGI/ÁGUA - banco de dados hidrológico, de quantidade e 
qualidade da água relativa ao Modelo de Correlação Uso do Solo/Qualidade da Água; 
SGI/GEO - armazenamento, tratamento e análise de informações ambientais, inclusive 
aquelas geradas pelo Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental; SGI/PLA - 
atualização dos cenários e critérios de ocupação do solo e de operação dos sistemas de 
infraestrutura; SGI/JUR - banco de documentos legais; e SGI/ECO - simulações financeiras, 
orçamento e modelo de financiamento da gestão e informações sobre obtenção de recursos. 
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Por fim, o artigo 88 do mesmo Decreto estabelece que os dados e informações que 
constituem o SGI deverão ser atualizados anualmente e devidamente consolidados e 
acompanhados por análise de série histórica. Essas informações devem permitir o 
monitoramento da situação da APRM pelo seu órgão técnico. 

A Lei na prática 

Após a aprovação da Lei Específica da Bacia do Guarapiranga e de seu Decreto 
regulamentador, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) ficou 
responsável pela formatação do referido sistema. De 2007 a 2012, formou-se um grupo de 
trabalho para estabelecer o conteúdo do SGI e deu-se início à compilação do conjunto de 
dados e respectivas fontes de aquisição. Restava, no entanto, integrar as informações 
relacionadas à qualidade ambiental em formato compatível para a utilização por todos os 
órgãos envolvidos na aplicação da Lei. Em 2013, por meio da Resolução conjunta SMA-
SSRH, as atribuições do SGI passam para a Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos (SSRH). Iniciou-se, então, um novo contrato para a organização dessas atividades, 
essenciais para o acompanhamento dos resultados da Lei. 

De acordo com Amauri Pollachi128, Secretário Executivo do SCBH-CG, a formatação do 
Sistema de Gerenciamento das Informações (SGI) está em processo de elaboração e 
deverá ser produzido em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, contando com a 
participação dos municípios e do órgão colegiado. No primeiro semestre de 2013 foi iniciado 
o Termo de Referência para a realização de licitações e a aplicação dos produtos deve ser 
concluída até 2014.  

O Secretário Executivo do SCBH-CG informou ainda que o SGI deverá ser um sistema 
georreferenciado que contará com informações sobre monitoramento das águas, uso e 
ocupação do solo, infraestrutura sanitária, licenciamentos, fiscalizações, desmatamentos, 
entre outros, atendendo a todas as condições explicitadas na legislação de mananciais. As 
informações deverão ser acessíveis para utilização pelos municípios e pela sociedade civil, 
possibilitando o cruzamento e a compatibilização de fontes para as principais informações 
de interesse. 

Nesse processo deve ser considerada ainda a necessidade de atualização tecnológica. Um 
técnico da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu (informação verbal129), município com 100% 
do território em área de manancial, fez alusão à falta de infraestrutura dos municípios de 
pequeno porte. Os dados georreferenciados não ficam na Prefeitura, pois não há máquinas 
e programas que permitam essa organização de dados. Esse é um fator que não pode ser 
desconsiderado, uma vez que a falta de um aparato físico e capacitação técnica impede um 
real compartilhamento de responsabilidades, gerando uma centralização de informações por 
parte do Estado.  

Além do SGI, outra colocação que deve ser ressaltada é a inexistência de uma ferramenta 
que permita aos moradores e demais cidadãos conhecer o que está acontecendo em cada 
uma das áreas escolhidas para receber os investimentos divulgados. A ausência de 
informações públicas sobre a melhoria ambiental, urbanística e da qualidade da água antes 
e após a execução de cada uma das obras também foi lacuna mencionada. 
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Como forma de acompanhar e monitorar esse conjunto de intervenções públicas nos 
mananciais de São Paulo, entidades da sociedade civil130 fundaram o Observatório dos 
Recursos Públicos na Região de Mananciais de São Paulo, que objetiva monitorar algumas 
das obras previstas e concentrar informações de diferentes órgãos e instituições públicas 
envolvidos nos projetos. No entanto, os resultados são ainda tímidos, muito devido à falta de 
informações necessárias para a divulgação. 

O projeto realizou oficinas com o objetivo de capacitar as lideranças dessas áreas para 
acompanhar, juntamente com o Observatório, os investimentos das obras de execução do 
Programa Mananciais na Bacia do Alto Tietê, nas sub-bacias hidrográficas das Represas 
Billings e Guarapiranga, destinados à urbanização de favelas e às obras de saneamento. As 
oficinas abordaram temas relacionados ao controle social dos gastos públicos; orçamento 
público; participação popular e instrumentos de participação (administrativo e jurídico), e 
meio ambiente com ênfase em questões sobre água, clima e consumo131, representando 
uma iniciativa importante para o conhecimento sobre a Bacia do Guarapiranga. 

Obviamente a informação por si só não garante o atingimento dos objetivos pretendidos. É 
preciso investir também em educação. Conforme já analisado por Sepe (2008), as políticas 
públicas nas áreas de mananciais: 

[...] têm muita afinidade com o eixo informação ambiental, mais do que educação 
ambiental, no sentido em que eu entendo educação. Uma concepção de educação 
enquanto transmissão de conhecimentos e informações técnicas em detrimento de 
uma concepção de educação enquanto construção de processos de conhecimento e 
apropriação da realidade cultural e política para a sua transformação. Uma 
concepção de educação ambiental transformadora incide em processos de 
envolvimento, participação e co-responsabilização de todos, com explicitação de 
papéis e poderes. Resgata valores individuais e coletivos e impele à transformação 
de hábitos e atitudes. A informação por si só não provoca mudança de valores. 
Educação supõe comunicação, vem a ser uma via de mão dupla, é um processo 
dialógico. Penso que o grande desafio para o Projeto Mananciais é o de construir 
essas pontes de acesso, comunicação, envolvimento, mobilização e engajamento, 
através de um programa de educação ambiental mais abrangente e popular, tecido 
na pesquisa, diálogo e parceria com a rede formal de ensino. Um programa que 
abranja desde a formação dos professores da rede, em educação ambiental, focado 
na temática dos mananciais, específico para a Bacia, a partir de suas relações 
culturais, econômicas, sociais e políticas que explore os potenciais da região. E um 
programa de educação que, ao mesmo tempo, e com a parceria das escolas, 
envolva também as populações, ampliando sua capacidade de participação crítica e 
consciente nas ações de prevenção e proteção dos mananciais, tornando-se parte 
das discussões e elaboração de propostas para a preservação dos mananciais.  

Apesar de a Lei Específica prever a necessidade de promover ações permanentes de 
Educação Ambiental direcionadas à informação e à sensibilização de todos os envolvidos na 
recuperação e manutenção da qualidade ambiental da Bacia do Guarapiranga; e 
desenvolver ações sociais e de educação ambiental dirigidas à população beneficiada pelos 
Programas de recuperação de interesse social, antes, durante e após a execução das obras 
previstas, de modo a garantir sua viabilização e manutenção, foram notadas apenas ações 
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 O Observatório dos Recursos Públicos em Áreas de Mananciais é um projeto mantido pelo CDHEP (Centro de Direitos 
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 Boletim Vitae Civilis. Edição Ano XVI nº. 04 – Novembro de 2010. Notícias sobre Desenvolvimento Sustentável, Meio 
Ambiente e Atividades do Vitae Civilis. 
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localizadas e encabeçadas por ONGs ou pela própria comunidade, faltando ainda um 
Programa mais amplo que consiga abarcar toda a complexidade apresentada neste estudo. 

3.3 Síntese dos avanços e desafios para gestão da Bacia do Guarapiranga  

As informações sistematizadas neste Capítulo permitem listar um rol de desafios 
relacionados à gestão da Bacia do Guarapiranga, mas também avanços em relação aos 
instrumentos definidos para a proteção e recuperação dos mananciais do Reservatório, 
conforme sistematiza o Quadro 7. 

TEMÁTICA AVANÇO DESAFIO 

Gestão 
descentralizada 
participativa e 
integrada 

O órgão gestor é o Comitê e Subcomitê de Bacia, 
colegiado que reúne representantes do Estado, 
municípios e sociedade civil de forma a 
descentralizar as decisões e integrar as ações. 

Promover a articulação de ações entre 
Estado e municípios, o fortalecimento da 
participação da sociedade civil, informação 
e envolvimento da população nos 
problemas da Bacia. 

Suporte 
institucional 

A Política Estadual estabelece quais são as 
responsabilidades e os responsáveis pelo 
cumprimento da norma e implementação dos 
instrumentos. 

Investir na capacitação dos gestores, 
aumentar o quadro de funcionários, prover 
recursos e estimular a permanência da 
equipe responsável pela operação das 
normas. 

Planejamento  

A bacia hidrográfica é adotada como unidade de 
planejamento e gestão, buscando considerar as 
peculiaridades locais e descentralizar as decisões 
sobre o território. 

Compatibilizar instrumentos normativos nas 
diferentes esferas, envolver os gestores 
municipais nas ações regionais, considerar 
a dinâmica de natureza metropolitana, 
implementar práticas intersetoriais. 

Recursos 
Financeiros 

A Política Estadual prevê mecanismos de suporte 
financeiro, como os recursos da cobrança pela 
utilização da água e recursos Fehidro. 

Iniciar a cobrança para aumentar os 
recursos financeiros, priorizar as ações 
para otimizar a utilização dos recursos. 

Conteúdo da Lei 
Específica 

A Lei Específica da Bacia do Guarapiranga traz 
inovações definindo instrumentos adequados à 
realidade da Bacia, não previstos nas legislações 
anteriores (compensação, regularização fundiária, 
fiscalização integrada, entre outros). 

Capacitar os técnicos para aplicação dos 
instrumentos, decodificar o seu conteúdo 
para os técnicos e população, promover 
eventos contínuos e focados na divulgação 
da problemática da Bacia e das regras 
existentes. 

Plano de 
Desenvolvimen-
to e Proteção 
Ambiental  

Trata-se de um instrumento importante para o 
planejamento e gestão da Bacia do Guarapiranga, 
indicando a situação da área, as ações prioritárias e 
os mecanismos necessários para a proteção e 
recuperação dos mananciais. 

Utilizar o documento para mensurar os 
avanços e permitir o monitoramento de 
suas indicações; sistematizar e 
disponibilizar informações que permitam a 
atualização e a divulgação dos avanços da 
Política. 

Compatibilizar 
as diretrizes 
municipais e 
estaduais 

A Lei Específica da Bacia do Guarapiranga abre a 
possibilidade de revisão de Planos Diretores 
Municipais a fim de tornar seu ordenamento 
territorial compatível com os parâmetros definidos 
pela norma.  

Vencer os interesses locais; englobar casos 
insanáveis do ponto de vista legal. 

Regularização 
fundiária 

A Lei Específica da Bacia do Guarapiranga dedica 
um capítulo inteiro a esse tema, abrindo um leque 
de possibilidades para abranger os casos de 
irregularidade. 

Esclarecer os procedimentos de 
regularização, agilizar o processo de 
avaliação, realizar o acompanhamento pós-
obra. 

Fiscalização 
Integrada 

É previsto na Lei Específica da Bacia do 
Guarapiranga um grupo envolvendo e integrando 
representantes do Estado e Municípios para ações 
preventivas. 

Criar e operacionalizar o grupo de 
fiscalização integrada, prover recursos 
materiais e humanos suficientes para a 
fiscalização. 

Divulgação 

A Lei Específica da Bacia do Guarapiranga prevê 
um Sistema Gerencial de Informações para o 
monitoramento das ações e permitir a aplicação da 
Lei Específica. 

Formatar o banco, compatibilizar as bases 
cartográficas e alfanuméricas, estabelecer 
um Programa de educação ambiental 
permanente, abrangente e popular. 

Quadro 7 – Avanços e desafios relacionados à gestão das áreas de mananciais. 

A Nova Lei de Proteção aos Mananciais trouxe importantes subsídios para a aplicação 
prática das previsões constitucionais visando garantir a produção de água em quantidade e 
qualidade adequadas para o abastecimento público. Por meio de amparos legais, legitima o 
Estado a resguardar os mananciais juntamente com municípios e a sociedade civil, através 
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da imposição de uma série de regras para a ocupação dessas áreas e estabelecendo 
diversos instrumentos para a sua efetivação.  

De maneira geral, apesar de prever a gestão descentralizada participativa e integrada, os 
resultados indicaram que o envolvimento da sociedade civil e da população local na esfera 
pública ainda é restrito, não obstante os mecanismos formalmente criados para tal – os 
Comitês de Bacia Hidrográfica. Esse fato aponta a necessidade de fortalecer os vínculos 
entre esses atores, a fim de que as ações do poder público possam ter mais respaldo.  

Reconhece-se que a articulação entre governo e sociedade civil é proposta inovadora, por 
incluir distintos segmentos na discussão da gestão de recursos hídricos e por abrir a 
possibilidade de emancipar a gestão na formulação, implementação e avaliação de ações 
na ótica dos cidadãos132. Resta, no entanto, uma evolução dessa prática, pois os resultados 
mostraram que a participação ainda não atingiu um estágio ideal, sendo as estratégias de 
consulta mais frequentes do que a co-gestão popular. Na já reiterada complexidade da 
metrópole, as dificuldades para uma participação livre, autônoma e não regulada e/ou 
cooptada verificadas na prática se contrapõem à visão idealista da gestão participativa. 

Observaram-se dificuldades práticas para a implementação dos instrumentos de gestão de 
forma eficaz, principalmente em virtude do reduzido quadro de funcionários e legislação 
insuficientemente aplicada. Entre as principais consequências desse fenômeno identificam-
se: a impossibilidade de uma avaliação objetiva dos resultados ambientais; a dificuldade de 
fiscalizar as normas estabelecidas; e a perda de organicidade do sistema de planejamento e 
gestão. Atuando fracamente na prevenção, a necessidade de correção cresce, torna-se 
inevitável, e dificulta a implementação de instrumentos concebidos em prol da qualidade de 
vida da população e do manancial. Por isso a importância do suporte institucional, que será 
o responsável pela aplicação e cumprimento das normas estabelecidas. 

Em relação ao planejamento, a Lei Estadual nº 9.866/97 estabeleceu diretrizes e normas 
gerais pautando-se no novo recorte territorial da bacia hidrográfica, remetendo o 
detalhamento às leis específicas de cada bacia de manancial de interesse regional. Se, por 
um lado, permitiu um processo de planejamento com vistas a atender as peculiaridades de 
cada região; por outro deu abertura a uma autonomia que acabou desconsiderando a visão 
regional, principalmente nas fronteiras de diferentes APRMs.  

A proposta de ordenamento territorial instituída pela Nova Política de Proteção aos 
Mananciais exige uma integração entre os municípios em uma Bacia que ultrapassa seus 
limites políticos-administrativos e, por esse motivo, nota-se certa resistência para ações 
conjuntas no contexto hidrográfico. A sobreposição da norma estadual e municipal faz 
coexistir instrumentos normativos que foram formulados em contextos diferentes, possuindo 
nomenclaturas e parâmetros ambientais e urbanísticos distintos. Conseguir compatibilizar e 
unificar entes e territórios com interesses de desenvolvimento específicos, características 
socioambientais díspares e orçamentos desiguais ainda é o grande gargalo na política 
analisada. 

Conforme abordado no Plano da Bacia do Alto Tietê (FUSP, 2009), os municípios 
integrantes de uma bacia de manancial não têm, como regra, uma motivação interna real 
para coibir a ocupação urbana das áreas protegidas, em face das pressões sociais e 
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todo, como já abordado neste trabalho.   
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econômicas pelo desenvolvimento. Nesses termos, o envolvimento dos municípios no 
sistema de gestão e, por conseguinte em sua maior responsabilização com respeito aos 
objetivos e metas de proteção estabelecidas são fundamentais para alcançar os objetivos 
pretendidos. Mas, para isso, é imprescindível o estabelecimento, no conjunto do sistema de 
planejamento e gestão da bacia, os instrumentos de coordenação e articulação que 
contemplem os objetivos e metas comuns. 

A existência de problemas regionais versus interesses fragmentados nos limites municipais 
aumenta a rede de interesses, pois precisa enfrentar uma questão de interesse comum 
metropolitano e que não pertence à responsabilidade do Governo do Estado ou, 
alternativamente, dos municípios isoladamente, mas a todos aqueles que convivem 
simultaneamente com os problemas metropolitanos no território da bacia hidrográfica 
(GRISOTTO et al., 2009). 

Sobre esse assunto Del Prette (2000: 165) sugere que o maior desafio do sistema de gestão 
de recursos hídricos é conseguir dominar a tentação de se tornar um organismo 
autossuficiente de gestão metropolitana. Segundo o autor, as ramificações da metrópole são 
maiores que as dimensões dadas pela bacia hidrográfica e esta, “como unidade de análise e 
planejamento, é insuficiente para abarcar todos os problemas relativos à gestão 
metropolitana tanto por aspectos fisiográficos, quanto por aspectos urbanísticos, por 
aspectos políticos e institucionais”.  

O indicativo de ações governamentais integradas nas diversas políticas setoriais constitui 
uma das diretrizes da Política Estadual de Proteção e Recuperação aos Mananciais. A 
despeito dessa afirmação, as práticas intersetoriais, apesar de ser uma proposição arrojada, 
ainda figuram como processos experimentais, necessitando de atenção daqueles 
responsáveis pelas diversas ações necessárias na Bacia. Como um dos principais 
problemas da área de estudo é a ocupação desordenada na periferia, de natureza 
metropolitana, as diretrizes de ordenamento postas só terão eficácia se considerar a 
necessidade de proteção das águas na dimensão da metrópole e suas características 
intrínsecas.  

Por esse motivo, é relevante discutir soluções urbanas e ambientais integradas, ou seja, 
articular soluções em longo prazo contidas nos planos municipais de habitação, de 
saneamento ambiental (água, esgoto, resíduos), de drenagem, e de prevenção de risco – o 
que é, segundo Ferrara (2012), um desafio não realizado em políticas públicas urbanas das 
quais dependem os mananciais. A autora comenta que: 

a Lei Específica lida com uma situação de tensão entre a recuperação da área 
urbanizada e a contenção da ocupação sobre áreas ainda não ocupadas que sofrem 
pressão por ocupação. Se nas áreas consolidadas é necessário qualificar 
assentamentos precários e melhorar o saneamento, ao mesmo tempo é também 
estratégico desenvolver soluções que estimulem a usos compatíveis com a proteção 
e instrumentos que viabilizem conter ou ao menos reduzir a expansão sobre áreas 
que ainda apresentam cobertura vegetal, importantes nascentes e córregos 
contribuintes das represas (FERRARA, 2012: 03). 

De acordo com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH), está em curso a 
elaboração de um Plano Integrado de Desenvolvimento e Gestão das Áreas de Proteção e 
Recuperação de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo e do Sistema Integrado 
de Gerenciamento das Informações das APRMs, destinado a obter uma visão integrada de 
toda a Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais (APRM) da Região Metropolitana 
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de São Paulo (RMSP), iniciativa que pode permitir uma visão dos problemas regionais que 
incidem sobre os mananciais.  

Se analisarmos o caso específico da Lei da Bacia do Guarapiranga, constata-se que pouco 
tempo se passou desde a sua aprovação e que as dificuldades práticas para a sua 
aplicação ainda podem ser aprimoradas. E já existem iniciativas nesse sentido, como o 
esforço dos membros do Subcomitê Cotia-Guarapiranga para aperfeiçoar a Lei Específica133 
(e não a sua substituição por uma nova lei), que se materializou em uma proposta de 
revisão.  

Entre todos os pontos abordados neste Capítulo, os seguintes aspectos merecem ser 
evidenciados para a gestão dos mananciais:  

→ Informação, que pode se dar tanto na forma de um banco de dados público e 
compreensível, quanto na forma de eventos ou programas permanentes e 
abrangentes de educação ambiental que consigam aproximar o morador, o poder 
público, os problemas da Bacia e os regulamentos que nela incidem; 

→ Participação, que fortalece o Sistema pensado para a gestão de recursos hídricos, 
pois permite intercambiar o conhecimento do técnico e daqueles que realmente 
vivenciam os problemas. Ao se tornar preocupação popular prioritária, incorporam-se 
mais aliados na luta pela preservação das fontes de água; 

→ Integração, tanto entre os atores pertencentes ao sistema, quanto das diversas 
políticas públicas relacionadas direta ou indiretamente com a questão das águas, e 
dos diferentes planos setoriais; 

→ Compatibilização, principalmente entre as regras municipais e estaduais, que devem 
trabalhar em conjunto e não deixar que os interesses individuais e/ou políticos 
impeçam a concretização dos objetivos comuns;  

→ Fiscalização, pois as regras existem (apesar de algumas vezes contraditórias nas 
diferentes esferas – municipal e estadual), mas sem um corpo técnico que consiga 
inspecionar de forma sistemática os acontecimentos na Bacia, e sem um 
envolvimento e conscientização das pessoas perante a importância da área, não é 
crível que se desenvolvam usos compatíveis com a finalidade do manancial; e 

→ Recursos para implementação da Lei, tanto financeiros, para viabilizar as ações e 
programas previstos; quanto humanos, que serão aqueles responsáveis pela 
aplicação e cumprimento das normas. Em relação aos recursos financeiros, além dos 
orçamentos Estadual e Municipais, existe a cobrança pelo uso da água é um 
instrumento econômico que visa induzir usos favoráveis à preservação da água, 
além de garantir recursos financeiros para o financiamento dos programas e 
intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos e de saneamento. No 
Estado de São Paulo, a cobrança foi aprovada pela Lei Estadual n° 12.183/05 e 

regulamentada pelo Decreto Estadual n° 50.667 de 30 de março de 2006, mas ainda 
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não foi implantada (WHATELY; HERCOWITZ, 2008: 50), dificultando a resolução de 
algumas urgentes demandas identificadas neste trabalho. 

Esse Capítulo abordou reflexões acerca do aperfeiçoamento dos aspectos analisados 
dentro dessa conjuntura de entraves em que estão imersos. Do exposto, fica claro que não 
bastam apenas boas intenções. Na prática, deve ser prioridade o planejamento integrado e 
projetos contínuos e de longo prazo, onde necessariamente deve haver a cooperação 
intergovernamental e recursos (humanos e financeiros) para concretizar as intenções de 
proteção, conservação e recuperação das bacias dos mananciais. É necessário organizar e 
potencializar cada vez mais o processo, além de um compromisso político real para que seja 
possível dar passos mais promissores e mais firmes. E, sobretudo, permear melhor as 
informações que são para a gestão, para o entendimento e para o fortalecimento das 
políticas públicas.  

Mas o que as dinâmicas atuais na Bacia do Guarapiranga indicam? Estamos caminhando 
na rota da sustentabilidade em relação ao uso dos recursos hídricos conforme preconizado 
na legislação? Ou marchamos na contramão dos objetivos pretendidos? Estamos diante dos 
mesmos conflitos e contradições que marcam a paisagem da Bacia? 

O resultado da interação entre as dinâmicas urbanas, características ambientais e atores 
sociais no processo de transformação da paisagem permite identificar uma série de conflitos 
a partir do qual essa paisagem também é lida. Esse assunto é tratado no Capítulo 4, 
seguinte. 
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CAPÍTULO 4 – UMA PAISAGEM EM CONFLITO 

De acordo com Costa e Braga (2002: 4-5) o campo de conflitos estruturado em torno da 
questão urbano-ambiental caracteriza-se por uma dinâmica intrincada de relações e 
disputas de poder que produz diferentes matrizes discursivas sobre cidade e meio ambiente 
e gera importantes limites à formulação e legitimação de diretrizes da política ambiental. 
Segundo Alvim (2007b), a água é um dos recursos ambientais que mais deixam visíveis as 
relações de conflitos entre sociedade, território e desenvolvimento, principalmente em áreas 
intensamente urbanizadas. 

Especificamente na temática em estudo o conflito se dá, por um lado, pela necessidade de 
preservação dos mananciais, materializada nas leis vigentes, pois a escassez da água, que 
tende a ser mais severa no futuro, coloca em risco a sustentabilidade do próprio 
desenvolvimento socioeconômico regional. Do outro lado, tem-se a carência de terras e o 
elevado preço do solo em áreas propícias à urbanização, bem como a deficiência de 
políticas públicas habitacionais e de infraestrutura voltadas para a população de baixa 
renda, contribuindo para a indução da ocupação nessas áreas e acirrando os conflitos entre 
a preservação ambiental e o direito à moradia (ALVIM; KATO, 2011).  

O termo conflito indica percepções, interpretações, desejos e interesses divergentes das 
partes envolvidas sobre um determinado assunto. Deste modo, pressupõe a existência de 
sujeitos e/ou instituições (agentes) que são conectados pelo problema que os relaciona. 
Tais agentes podem ser divididos, para fins de análise, em três categorias: poder público, 
econômicos e sociais, como mostra o Quadro 8.  

Tipo de agente Definição Exemplos 

Poder público 
conjunto dos órgãos com autoridade para realizar 
a definição de prioridades e execução de 
políticas 

- União; 
- Estado; 
- Municípios. 

Econômicos 

agrupamento de setores empresariais com 
interesses comuns cujas atividades econômicas 
estão condicionadas pelas ações de 
regulamentação e provisão de condições gerais 
de produção no âmbito local 

- incorporadoras imobiliárias; 
- empresas do setor de transporte 
coletivo; 
- empreiteiras de obras públicas; 
- grandes e pequenas empresas de 
infraestrutura. 

Sociais 

agrupamento de instituições e/ou grupos sociais 
com interesses comuns cujas atividades de 
reprodução estão condicionadas pelas ações de 
regulamentação e provisão de bens comuns no 
âmbito local 

- elites sociais, culturais e políticas 
locais; 
- movimentos sociais;  
- associação de moradores; 
- comunidade rural; 
- “tribos urbanas”. 

Quadro 8 – Tipologias de agentes a serem considerados na análise dos conflitos. 
Fonte: Adaptado de Braga (2002: 34-35). 

A análise do aparato institucional e normativo apresentado no Capítulo 3 e os trabalhos de 
campo permitiram identificar os seguintes atores-chave na problemática que fundamenta 
essa pesquisa: 

→ Estado (Secretarias de meio ambiente, habitação, recursos hídricos, energia e 
saneamento): responsável pela execução das políticas públicas nas áreas de 
mananciais. Pautando-se nas leis e normas, promove intervenções, tais como o 
provimento de infraestrutura e equipamentos urbanos para melhoria da qualidade 
das águas da represa, a remoção da população, a fiscalização, entre outros; 

→ Prefeituras Municipais: também ancorada em argumentos e critérios ambientais para 
tratar o conflito moradia-meio ambiente, realiza intervenções orientadas no discurso 



135 

 

de recuperar a qualidade das águas e agindo por meio de obras de infraestrutura, 
ações não estruturais e remoções; 

→ Moradores: os moradores de ocupações irregulares e movimentos sociais em área 
urbana reconhecem o paradigma ambiental, mas procuram formas de compatibilizar 
os direitos para garantir a permanência do morador no local de origem; lutam pela 
regularização fundiária e muitas vezes são estigmatizados como os responsáveis 
pela situação de degradação do manancial, sendo ‘alvo’ de remoções. Os moradores 
de áreas rurais alegam o abandono de suas propriedades pela falta de segurança e 
incentivo das práticas agrícolas em áreas próximas à mancha urbana que se 
expande na direção do antigo ‘celeiro da capital’; 

→ Representantes de movimentos ambientalistas / organizações não governamentais: 
não ignoram o direito à moradia, mas condenam a ocupação feita à custa da 
devastação da Mata Atlântica e da degradação da água, bem como o rompimento 
com as leis vigentes. Cobram uma maior integração com o Poder Público para 
efetivar as ações em prol da melhoria socioambiental da Bacia; 

→ Defensoria Pública: é acionada pelos moradores para tentar frear a remoção das 
famílias e cobrar os agentes públicos; e 

→ Mercado residencial: sabendo da ação do Estado em relação à remoção e/ou 
regularização e da fragilidade da fiscalização, atuam com a especulação imobiliária a 
seu favor, patrocinando o círculo vicioso de ocupações desconformes com a 
legislação e ampliando a gama de pessoas em situação irregular.  

A Figura 44 ilustra a rede de conflitos entre os atores indicados. As setas representam as 
relações de conflito entre eles. 

 
Figura 44 – Atores e conflitos nas áreas de mananciais. 
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Para apreciar os limites e a eficácia da legislação enquanto meio de reduzir os conflitos que 
conectam esses atores, as informações sistematizadas foram divididas em três blocos: 
conflitos urbano-sociais; conflitos urbano-ambientais; e conflitos relacionados a grandes 
obras de intervenção. 

Os conflitos ‘urbano-sociais’ são resultado da deficiência da produção habitacional voltada à 
população de baixa renda que se apropria indevidamente da terra e é intensificado pela 
atuação do mercado imobiliário informal. Têm-se, então, o crescimento populacional e da 
mancha urbana, processo caracterizado pela presença de um padrão construtivo precário, 
destituído de infraestrutura de saneamento, de índices elevados de desemprego e de altas 
taxas de violência e criminalidade. Com isso, verificam-se efeitos negativos sobre a 
qualidade de vida das populações aí instaladas, que convivem com vetores de doenças, 
precariedade e esperança de melhoria. 

Por outro lado, os conflitos ‘urbano-ambientais’, tanto relacionados à qualidade da água 
(poluição proveniente do fluxo de esgotos domésticos que chega ao Reservatório) quanto à 
preservação dos atributos naturais que ainda abriga (grandes remanescentes de vegetação, 
algumas unidades de conservação, nascentes e áreas de várzea), são produto das 
atividades em curso na Bacia. Esta condição é oriunda do crescimento urbano desordenado; 
do despejo de substâncias poluentes diretamente nos cursos d’água que abastecem o 
Reservatório; e da utilização de agroquímicos e defensivos agrícolas que eventualmente são 
empregados nas atividades agrícolas que ainda se desenvolvem na região. A urbanização 
avança em direção às áreas livres, que não poderiam ser habitadas de acordo com a 
legislação vigente, causando degradação da qualidade da água, impermeabilização do solo, 
assoreamento e desmatamento. 

Além disso, não podem ser desconsiderados os conflitos relacionados a grandes obras 
públicas e privadas, pautadas principalmente no discurso do desenvolvimento. O exemplo 
mais recente na área de estudo é o Trecho Sul do Rodoanel, que foi projetado e construído 
apesar do alerta para os drásticos impactos socioambientais que o empreendimento poderia 
causar nas áreas de mananciais e da sua influência na ocupação da Bacia, além do 
comprometimento da flora e fauna extremamente significativa existente na região.  

4.1 Conflitos urbano-sociais 

De acordo com o inciso IX do Artigo 3º da Lei Estadual no 12.233/06, um dos objetivos da 
Lei Específica da Bacia do Guarapiranga é “disciplinar e reorientar a expansão urbana para 
fora das áreas de produção hídrica e preservar os recursos naturais”. Os dizeres são 
reforçados nas diretrizes estabelecidas para as Áreas de Ocupação Dirigida: no interior da 
Bacia deve-se conter o processo de expansão urbana desordenada (inciso I do Artigo 21); 
bem como controlar a expansão dos núcleos urbanos existentes e coibir a implantação de 
novos assentamentos (inciso V do Artigo 37). 

Deste modo, foi realizada uma análise do processo de expansão da sua mancha urbana 
atual e da evolução da população na Bacia a fim de identificar o distanciamento entre o 
objetivo definido e a realidade verificada.  
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Para subsidiar esse diagnóstico foram utilizados: 

→ O mapeamento elaborado pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
(Emplasa), referente ao período de 1881 a 2002, o qual foi complementado com 
informações geradas no âmbito desta pesquisa, para o ano de 2012134; e 

→ Informações do Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), referente ao ano de 2010, acrescentando-se dados de anos anteriores 
contidos em diagnósticos existentes. 

As informações geradas e sistematizadas, apesar de apresentadas em dois itens distintos, 
são conectadas pela sua influência conjunta na transformação da paisagem da Bacia. 

4.1.1 Análise do crescimento da mancha urbana 

A Figura 45 apresenta o resultado do mapeamento da evolução da mancha urbana atual. 
Ela indica que o crescimento urbano continua ocorrendo, dando continuidade ao processo 
de expansão apresentado no Capítulo 1.  

Apesar de a legislação salientar a necessidade de coibir o crescimento urbano, a ocupação 
prossegue, seja nas bordas das áreas urbanas já consolidadas (centros de Embu, Embu-
Guaçu e Itapecerica da Serra; e o transbordamento da zona sul de São Paulo), seja de 
forma fragmentada em toda a Bacia do Guarapiranga, disperso em áreas pontualmente 
distribuídas em meio à antiga zona rural. Estes núcleos, apesar de isolados, são articulados 
à dinâmica urbana-metropolitana, já que a população residente nessas localidades trabalha 
e/ou estuda na capital paulista, pois a oferta de empregos na região é uma das mais baixas 
da metrópole.  

As ocupações descontínuas correspondem a antigos loteamentos de chácaras utilizados 
tanto para o lazer quanto para moradia principal; condomínios fechados, onde reside uma 
população de média e alta renda que busca refugiar-se da vida da cidade; e sítios 
pertencentes ao antigo cinturão rural, mas que já não são mais utilizados somente para a 
produção rural, atividade tradicionalmente desenvolvida na região.  

Bueno (2004), analisando a transformação da terra rural em urbana em loteamentos na 
região de mananciais, constatou que o processo da urbanização clandestina ocorre 
basicamente pelo parcelamento de antigas propriedades rurais, originalmente com lote 
mínimo igual ou maiores a 10.000 m2; em lotes menores, primeiramente de 1.000 m2; 
chegando-se a lotes de 150 m2, 125 m2 até 60 m2. Esse processo dá origem a:  

→ Pequenos núcleos urbanos, já que as construções das casas encontram-se próximas 
uma das outras devido ao acesso às ruas e ao comércio; e  

→ Áreas adensadas nas fronteiras das áreas urbanas e nas áreas vazias entre os 
núcleos urbanos, conectados pelo sistema viário existente. 

 

                                                           
134

 Especificamente a partir de 2002, deve-se ressaltar que a informação é oriunda de um mapeamento mais detalhado, 
elaborado por meio de ferramentas mais modernas e precisas, o que resulta em um grande número de manchas ao longo de 
toda a bacia. Outro aspecto que deve ser salientado é que a Emplasa incorporou, no referido mapeamento, todas as formas 
urbanas, tanto aquelas consolidadas quanto as que estão imersas em uma área rural em processo de transformação. Deste 
modo, a mancha urbana referente ao ano de 2012, gerada por meio da interpretação de imagens de satélite disponibilizadas 
no Google Earth, com data entre 2011 e 2012, seguiu o mesmo padrão, indicando tanto usos urbanos consolidados quanto 
núcleos isolados, o que explica a grande fragmentação da mancha urbana no período mais recente representado no mapa. 
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Figura 45 – Crescimento da mancha urbanizada na Bacia do Guarapiranga até o ano de 2012  
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Essa situação decorre dos diversos fatores de pressão derivados da expansão urbana sobre 
a antiga área rural da Bacia do Guarapiranga. O contato com moradores da região de 
Parelheiros indicou duas visões: os que habitam as proximidades da área urbana 
consolidada; e os que moram mais afastados dessa realidade. 

Nas áreas com características rurais mais próximas da área urbana consolidada há uma 
pressão habitacional que gera certa desestruturação da continuidade das atividades rurais 
que antes predominavam a paisagem da Bacia. A existência de diversas restrições legais à 
ocupação urbana aliada à fiscalização deficiente pelo poder público faz com que essas 
áreas se transformem em alvo de processos de parcelamento de solo e favorece a 
ocupação irregular e desordenada dessas áreas. 

Alguns moradores inseridos nessa condição advertiram que um dos principais problemas 
para a permanência das antigas atividades agrícolas é o furto e o roubo, este acompanhado 
da violência. Isso porque as antigas propriedades ainda mantêm as características de sítios, 
com cercas e porteiras, mas não muros e grades de segurança135. A insuficiência do serviço 
de segurança pública faz com que os agentes sociais que habitam a “zona rural136” olhem 
com desconfiança para os recém-chegados, a quem associam a perda da tranquilidade e a 
insegurança. 

Os moradores de áreas mais afastadas dos núcleos urbanos (Distrito de Marsilac) dizem 
estar acostumados com outro tipo de realidade. “Aqui é como o interior de São Paulo [...] 
Estou aqui há mais de dez anos e nunca tive problema, eu acho que aqui é um lugar seguro 
[...] Gosto do sossego daqui” (informação verbal137). “Eu gosto das árvores, dos animais e da 
qualidade do ar” (informação verbal138). 

Do outro lado estão os moradores de áreas irregulares, outro tipo de agente social, que 
“ocupam não por vontade, mas por necessidade”(informação verbal139). Uma representante 
da Defensora Pública do Núcleo de Habitação e Urbanismo citou que uma das mais 
recorrentes reclamações dos moradores das áreas de mananciais é a pressão que sofrem, 
muitas vezes até com repressão policial, para deixarem suas casas. Nas palavras da 
Defensora: 

[...] o que a gente vê na realidade é a população vindo nos procurar e dizendo, 
muitas vezes que foram agentes públicos lá, representantes da Prefeitura, tratando 
com ameaças, pressões, dizendo que eles tem que sair em dois dias senão a gente 
vai passar com o trator por cima da sua casa, senão vai abrir um BO contra o 
cidadão porque aquilo é crime ambiental, sair por conta disso ou daquilo. Que não é 
o que está na lei. A lei está falando em regularização fundiária, respeito ao ser 
humano, mas não é isso que está acontecendo ali na prática. Se é verdade ou não 
que está acontecendo, eu não sei. O que eu sei é o que me chega de reclamação. 
Quando me chega 4, 5, 10 ou 20 reclamações no mesmo sentido, a gente para para 
pensar que tem alguma coisa errada acontecendo (informação verbal 140). 

 

                                                           
135

 Relato dado à pesquisadora por moradores da região de Parelheiros, município de São Paulo. 
136

 O município de São Paulo declarou todo o seu território como perímetro urbano. Neste caso, não existiria mais “zona rural”.  
137

 Relato dado à pesquisadora por um morador do Distrito de Marsilac. 
138

 Relato dado à pesquisadora por uma moradora do Distrito de Marsilac. 
139

 Expressão de Anaí Arantes Rodrigues, da Defensora Pública do Estado, na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis 
Específicas”. 
140

 Relato de Anaí Arantes Rodrigues, da Defensora Pública do Estado, na Audiência Pública “Aplicabilidade das Leis 
Específicas”. 
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Essa população desigual e heterogênea se distribui na Bacia em domicílios com 
particularidades distintas, que podem ser divididos pelo tipo e pela condição de ocupação, 
conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
De acordo com o tipo, pode ser:  

→ Casa: quando localizado em uma edificação de um ou mais pavimentos, desde que 
ocupada integralmente por um único domicílio, com acesso direto a um logradouro 
(arruamento, vila, avenida, caminho, entre outros), legalizado ou não, 
independentemente do material utilizado em sua construção. 

→ Casa de vila ou em condomínio, dividido em: 

o Casa de vila, quando localizado em edificação que faz parte de um grupo de 
casas com acesso único a um logradouro. Na vila, as casas estão, 
geralmente, agrupadas umas junto às outras, constituindo-se, às vezes, de 
casas geminadas.  

o Casa em condomínio, quando localizado em edificação que faz parte de um 
conjunto residencial (condomínio) constituído de dependências de uso 
comum (tais como áreas de lazer, praças interiores, quadras de esporte, 
entre outros). As casas de condomínio geralmente são separadas umas das 
outras, cada uma delas tendo uma identificação de porta ou designação 
própria.  

o Apartamento, quando localizado em edifício servido por espaços comuns (hall 
de entrada, escadas, corredores, portaria ou outras dependências). 

A Tabela 4 apresenta as diferentes tipologias dos domicílios particulares permanentes da 
Bacia do Guarapiranga. 

Tabela 4 – Diferentes tipologias dos domicílios particulares permanentes na área de estudo, em 2010. 

MUNICÍPIO 

Domicílios 
particulares 
e domicílios 
coletivos* 

Domicílios 
particulares 
permanentes* 

Domicílios 
particulares 

permanentes do 
tipo casa* 

Domicílios 
particulares 

permanentes do 
tipo casa de vila ou 
em condomínio* 

Domicílios 
particulares 

permanentes do 
tipo apartamento* 

N° N° %** N° %** N° %** 

Cotia 1.355 1.343 1.335 99,4 7 0,5 0 0,0 

Embu 20.188 20.124 19.237 95,6 185 0,9 231 1,1 

Embu-Guaçu 18.419 18.117 17.584 97,1 375 2,1 13 0,1 

Itapecerica da Serra 46.252 4.2762 42.177 98,6 240 0,6 246 0,6 

Juquitiba 44 44 44 100,0 0 0,0 0 0,0 

São Lourenço da Serra 106 106 106 100,0 0 0,0 0 0,0 

São Paulo 180.157 179.556 169.698 94,5 1.970 1,1 65.19 3,6 

Subprefeitura de Capela do Socorro 73.323 73.035 65.503 89,7 1.080 1,5 5.848 8,0 

Subprefeitura de M’Boi Mirim 78.326 78.217 77.054 98,5 151 0,2 429 0,5 

Subprefeitura de Parelheiros 28.508 28.304 27.141 95,9 739 2,6 242 0,9 

TOTAL 266.521 262.052 250.181 95,5 2.777 1,1 7.009 2,7 

Fonte: elaborado a partir de dados do Censo IBGE 2010. * Os dados referem-se apenas às áreas territoriais dos municípios 
incluídos na Bacia do Guarapiranga. ** Porcentagem em relação ao total de domicílios do município. 

Na Tabela 4 pode-se destacar o domicílio do tipo condomínio. Apesar de não ser possível 
uma comparação direta com os Censos dos anos anteriores, pois o IBGE classificava as 
casas e condomínios em uma mesma categoria, os dados podem indicar que o padrão de 
crescimento periférico da cidade, antes marcado fortemente pela presença de camadas 
sociais de baixa renda residindo em moradias geralmente desprovidas de infraestrutura 
urbana, é hoje caracterizado, também, por uma nova tendência de ocupação: de renda 
média e alta. Algumas manchas da expansão urbana apresentada na Figura 45 estão 
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relacionadas a ocupações com características de condomínios, como se nota no município 
de Juquitiba. 

Estudos recentes realizados na região indicam que ela tem sido alvo de novos lançamentos 
imobiliários de alto padrão, os quais são responsáveis por novas valorizações e 
revalorizações de zonas residenciais (SCIFONI, 2010). A tendência é de aumento desse tipo 
de uso, principalmente devido à atuação do mercado imobiliário, que usa como atrativo a 
possibilidade de morar em uma área longe dos problemas urbanos, próximo da natureza e 
cercado de equipamentos de lazer (piscina, quadras) e, ao mesmo tempo, com 
acessibilidade à metrópole. Essas características atraem a população de alta renda, 
representando um grande potencial para atuação do mercado imobiliário formal. 

Além disso, de acordo com a Lei Específica que define o padrão de ocupação da Bacia do 
Guarapiranga – Lei nº 12.233/06, grande parte do território foi definida para abrigar uso 
residencial de baixa densidade – Subárea de Ocupação Diferenciada (SOD) e Subárea de 
Baixa Densidade (SBD), já servido de infraestrutura, principalmente de saneamento. De 
acordo com o Artigo 29 dessa Lei, são diretrizes para o planejamento e a gestão das SOD, 
entre outros, incentivar a implantação de conjuntos residenciais em condomínio, com baixa 
densidade populacional. O Artigo 36 da mesma legislação determina que as SBD são 
aquelas destinadas, entre outros usos, a chácaras e a sítios de lazer. A SOD permite um 
lote mínimo de 1.500m2; um coeficiente de aproveitamento de 0,30; e uma taxa de 
impermeabilização de 40%. Na SBD o lote mínimo é de 5.000m2; o coeficiente de 
aproveitamento é de 0,15; e a taxa de impermeabilização é de 20%. Essa divisão estimula a 
instalação dos chamados condomínios fechados e reforça a função dormitório de municípios 
como Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e Juquitiba. 

Quanto à condição de ocupação, o domicílio particular permanente é classificado como: 

→ Próprio já quitado: quando o domicílio é de propriedade, total ou parcial, de um ou 
mais moradores, estando integralmente pago; 

→ Próprio em aquisição: quando o domicílio é de propriedade, total ou parcial, de um ou 
mais moradores e ainda não estava integralmente pago; 

→ Alugado: quando o domicílio é alugado e o aluguel era pago por um ou mais 
moradores; 

→ Cedido por empregador: quando o domicílio era cedido por empregador (público ou 
privado) de qualquer um dos moradores, ainda que mediante uma taxa de ocupação 
ou conservação (condomínio, gás, luz, etc.); 

→ Cedido de outra forma: quando o domicílio é cedido gratuitamente por pessoa que 
não era moradora ou por instituição que não era empregadora de algum dos 
moradores, ainda que mediante uma taxa de ocupação (impostos, condomínio, entre 
outros) ou de conservação; e 

→ Outra condição: estão incluídas nesta categoria as unidades domiciliares em 
conjunto com unidade não residencial (oficina, loja, entre outros); o domicílio 
localizado em estabelecimento agropecuário arrendado; e, também, o domicílio 
ocupado por invasão. 

Os dados de condição de ocupação do domicílio estão apresentados na Tabela 5. Verifica-
se que a grande maioria dos domicílios particulares permanentes da bacia é de propriedade 
dos moradores ou está em processo de quitação, mas essa é uma informação que deve ser 
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utilizada com cautela. Primeiro devido à dificuldade de acesso às áreas onde a população 
não tem recursos para a aquisição de uma casa própria. E segundo pela forma de aquisição 
dos dados, feito por meio de respostas às perguntas do questionário que podem não 
corresponder com a real situação de condição do domicílio141. 

Tabela 5 – Condição de ocupação dos domicílios particulares permanentes da Bacia do Guarapiranga. 

MUNICÍPIO 

Domicílios 
particulares 
permanentes 
próprios e 
quitados* 

% 

Domicílios 
particulares 
permanentes 
próprios em 
aquisição* 

% 

Domicílios 
particulares 
permanentes 
alugados* 

% 

Domicílios 
particulares 
permanentes 
cedidos por 
empregador* 

% 

Domicílios 
particulares 
permanentes 

cedidos de outra 
forma* 
% 

Domicílios 
particulares 

permanentes em 
outra condição de 
ocupação (não são 

próprios, 
alugados, nem 
cedidos)* 

% 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Cotia 56,0 68,7 0,9 3,2 3,2 8,6 28,3 8,8 9,6 10,6 0,6 0,1 
Embu 64,2 64,9 1,9 2,5 15,3 18,6 2,5 1,1 10,8 9,3 1,8 1,6 
Embu-
Guaçu 

66,5 68,7 2,5 2,6 11,4 16,4 8,5 4,7 7,1 7,0 0,7 0,6 

Itapecerica 
da Serra 

70,8 71,0 3,7 1,9 13,2 17,9 4,0 2,3 6,2 6,1 0,7 0,8 

Juquitiba ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
São 

Lourenço 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

São Paulo 68,8 69,4 3,9 2,6 15,9 21,0 1,3 0,7 6,1 4,8 3,1 1,5 
Total 68,6 69,2 3,6 2,5 15,0 19,9 2,5 1,3 6,6 5,5 2,4 1,3 

Fonte: Dados de 2000 – São Paulo (2010). Dados de 2010 - elaborado a partir de dados do Censo IBGE 2010. * Os dados 
referem-se apenas às áreas territoriais dos municípios incluídos na Bacia do Guarapiranga. Porcentagem em relação ao total 

de domicílios do município. ND – Não disponível. 

As ocupações irregulares estão inseridas nos domicílios classificados em “outra condição”, 
mas o IBGE adota uma classificação especial para englobar especificamente a situação da 
irregularidade. Para mostrar espacialmente esses casos, foram utilizadas as poligonais 
indicadas pelo IBGE como aglomerados subnormais (Figura 46). 

Segundo o IBGE, um aglomerado subnormal é definido como o conjunto constituído por um 
mínimo de 51 domicílios, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 
propriedade alheia (pública ou particular), dispostos, em geral, de forma desordenada e 
densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais.  

Nota-se que as maiores concentrações de aglomerados subnormais estão localizadas nos 
distritos de Cidade Dutra na margem direita e no Jardim Ângela, na margem esquerda do 
Reservatório, ambos no município de São Paulo, onde se verifica um número maior de 
setores enquadrados nessa categoria. Esse aumento também ocorreu em Embu e no 
distrito de Parelheiros.  

As principais características dessas ocupações são a presença de condições de 
precariedade e risco associadas aos aspectos construtivos, de saneamento e de ocupação 
inadequada do solo, a localização predominantemente em áreas públicas, a inadequação 
fundiária, a ausência de hierarquização viária e a conexão com o entorno basicamente por 
uma única via.  

                                                           
141

 Durante os trabalhos de campo, alguns moradores mostraram o seu comprovante de casa própria, que se tratava de um 
pedaço de papel, escrito à mão, que passava a casa do antigo morador ao novo “proprietário”. 
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Figura 46 – Aglomerados subnormais na Bacia do Guarapiranga em 2000 e 2010.  

A respeito da questão da informalidade fundiária municipal foram identificadas as seguintes 
situações nas falas coletadas com os interlocutores da pesquisa: a irregularidade 
caracterizada como de interesse social e a irregularidade promovida pelo aparecimento de 
oportunistas nas áreas de mananciais.  

A irregularidade caracterizada como de interesse social abrange todos os assentamentos 
precários que, historicamente, estiveram à margem da produção formal da habitação, 
restituindo a muitas famílias o acesso ao direito constitucional de moradia digna. Em relação 
a esse tema é notável o conjunto de falas do diversos agentes sociais consultados que 
citam, como a razão para a sua situação de clandestinidade, a fiscalização insuficiente; a 
falta de alternativas habitacionais; a necessidade de orientações sobre como preservar o 
meio ambiente; e a falta de clareza entre as políticas das diferentes instâncias (estadual e 
municipal), que são muitas vezes contraditórias entre si. 

Por isso a regularização foi um dos motes para a aprovação da Lei Específica e as moradias 
irreegulares localizadas em área de mananciais hoje podem ser notificadas como Área de 
Recuperação Ambiental (ARA). Após avaliação da situação de sua vulnerabilidade, torna-se 
passível de intervenção por meio dos Programas de Recuperação de Interesse Social 
(PRIS). As famílias podem ser removidas ou permanecer nos bairros objeto de urbanização. 
Como foi apresentado no item 3.2.4, não existem números sistematizados dos PRIS 
executados na Bacia, apesar da pressão dos diversos agentes sociais. 

Considerando o elevado número de ocupações irregulares é impraticável a remoção de 
todas as pessoas que vivem de forma irregular na Bacia e, por isso há uma tendência de 
reurbanização encabeçada pelo poder público. Pautando-se na necessidade de melhorar a 
qualidade de vida dessa população residente, especialmente das comunidades mais pobres 
que residem em assentamentos ilegais, são previstas diversas ações, entre as quais se 
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destacam: implantação de redes de água e de coleta de esgoto; drenagem de águas 
pluviais e de córregos; coleta de lixo; melhorias viárias para veículos e pedestres, com 
pavimentação e abertura de ruas e vielas; eliminação de áreas de risco; iluminação pública; 
criação de áreas de lazer e centros comunitários; reassentamento de famílias; construção 
de unidades habitacionais; educação ambiental; e regularização fundiária mediante 
instrumentos estabelecidos pelas Leis Específicas de Proteção e Recuperação aos 
Mananciais (SÃO PAULO, 2012). A Figura 47 sistematiza os perímetros de intervenção na 
temática “revitalização urbana”. 

Nessas obras a remoção é por vezes necessária para permitir a reorganização do traçado 
urbano, ou para eliminar situações de risco, ou ainda para retirar as pessoas de áreas 
absolutamente inapropriadas do ponto de vista ambiental. Os diálogos com os moradores da 
Bacia mostraram a preocupação com o chamado auxílio-aluguel142 que se trata de uma 
verba mensal do Programa fornecida às famílias que precisam desocupar as áreas. Foi 
concebido como um auxílio temporário, até que elas sejam definitivamente atendidas com 
unidades habitacionais, mas existem relatos sobre a demora na entrega de tais unidades. 
De acordo com os moradores, o valor oferecido é insuficiente para locar outra casa na 
mesma região, que hoje apresenta valores superiores ao de anos atrás, mesmo dentro de 
favelas. 

Entre as falas se destacam problemas relacionados a esse sistema montado para retirar as 
pessoas de áreas irregulares. Quando não existe um projeto definido para a área (como a 
construção de parques ou áreas de lazer) e sem um plano habitacional que consiga atender 
toda a demanda existente, as extensas áreas livres podem virar alvo do mercado imobiliário 
e de outros agentes econômicos, que enxergam o grande potencial para novos loteamentos; 
ou a chegada de novos (ou os mesmos) moradores, num círculo vicioso de tira-põe. Por isso 
a importância da fiscalização, da informação e da aproximação entre poder público e 
população, como apresentado no Capítulo 3, bem como a concepção de projetos 
compatíveis com a função ambiental e social da área. Cymbalista e Santoro (2007: 36), 
analisando os recursos dispendidos para a recuperação urbana e ambiental das bacias 
Billings e Guarapiranga, mencionam que:  

Esse adensamento de projetos, recursos e esforços, certamente afetará as 
condições das ocupações hoje irregulares e precárias em áreas de mananciais, 
embora não saibamos se realmente o efeito dessas políticas colaborará para a 
preservação das áreas ainda não ocupadas, com vegetação significativa, ou se 
colaborará para direcionar novos processos de expansão urbana sobre essas áreas. 
(CYMBALISTA; SANTORO, 2007: 49). 

A despeito das críticas, tais intervenções resultam em reflexos143 tanto na qualidade da 
água, pois a permanência da ocupação e a regularização das moradias só é permitida se 
forem executadas intervenções para coleta e tratamento total do esgoto gerado; quanto na 
forma de ocupação da Bacia, como resultado da valorização dessas áreas após as 
intervenções e consequente atração de novas moradias.  

 

                                                           
142

 Também chamado pelos moradores de “cheque-despejo”, conforme relatos coletados, 
143

 Não faz parte do escopo deste trabalho aprofundar-se nos reflexos que precisam de análise específica, principalmente 
relacionada à população removida. Tais reflexos podem ser tanto ser positivos, quando a família consegue se adaptar à nova 
realidade; quanto negativos, quando há quebra do vínculo da pessoa com o lugar. Em relação a esse tema Melissa 
Matsunaga, integrante do grupo de pesquisa do Núcleo de Estudos da Paisagem (NEP) do Labcidade-FAU USP, está 
desenvolvendo seu trabalho de mestrado no estudo de caso do Cantinho do Céu, na represa Billings (em curso). 
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Figura 47 – Perímetros dos projetos em execução na Bacia do Guarapiranga na temática revitalização urbana e aglomerados 

subnormais, em 2010. 



146 

 

As melhorias na qualidade de vida dos moradores são evidentes, sendo fundamentais para 
a redução da vulnerabilidade social da população residente nessas áreas e a melhoria da 
qualidade da água dos mananciais, pois é prevista a redução do lançamento de esgotos nos 
corpos d’água. De acordo com Ricardo Sampaio, representante do poder público e 
coordenador do Programa Mananciais144:  

Existe uma importância fundamental deste projeto para a cidade como um todo. Do 
ponto de vista da obra local, são as próprias famílias, que não tem infraestrutura 
básica e poluem a represa com efluente de esgoto doméstico que, finalmente, vão 
ter essas melhorias. Terão saneamento básico, sistema de drenagem, não vão viver 
mais em área de risco. Vamos diminuir a vulnerabilidade social a qual vivem e 
propiciar um sistema viário pavimentado. Isso tudo vai permitir que as pessoas 
tenham um endereço. É uma questão de cidadania. Com isso, pretendemos 
propiciar a regularização dessas famílias. Elas permanecem no local e passam a 
integrar legalmente a cidade (SAMPAIO, 2012). 

Apesar da importância de tais obras, deve ser salientada a possibilidade de valorização dos 
terrenos. Sem a devida fiscalização, a área pode ser alvo de uma valorização dos lotes 
decorrente do adensamento populacional, das melhorias em infraestrutura urbana e da 
regularização fundiária. A incorporação de novos loteamentos clandestinos obtidos por meio 
do mercado de terras informal ocorre devido à especulação imobiliária que não respeita os 
mecanismos legalmente estabelecidos para coibir a sua atuação e foi uma situação 
mencionada pelos interlocutores. Esse processo por vezes é resultado de alianças entre 
agentes econômicos (mercado imobiliário informal), agentes sociais (associações de 
moradores, líderes comunitários) e políticos em época de eleição. 

Utilizando como estudo de caso loteamentos da região de Parelheiros, alguns na Bacia do 
Guarapiranga, Bueno (2004) verificou que a maioria dos loteamentos clandestinos foi 
incorporada em glebas de terras contíguas às ruas oficiais e ocupações legais, para facilitar 
a venda e a valorização do imóvel, decorrente da localização. Estando próximo dos meios 
de transporte, escolas, áreas comerciais, ligações de água, energia elétrica, entre outros, o 
mercado informal expande seus limites de atuação. Nas palavras da autora: 

A atividade de abertura de um loteamento clandestino envolve a interação entre o 
loteador, investidor, associação de moradores, financiadores, proprietários de terra, 
políticos e setor público, formando uma organização de interesses que tem objetivos 
diferentes, mas todos se beneficiam de uma meta comum: a valorização do 
loteamento. Os esforços dos atores que formam a organização não se configuram 
como uma disputa pela localização, já que estes ocupam locais periféricos, mas sim 
como uma luta reivindicatória pela infraestrutura e por equipamentos públicos e 
principalmente pela obtenção dos registros definitivos de seu lote, o título de 
propriedade registrado em cartório. O sentido destas conquistas é diferente para 
cada ator. Enquanto os moradores querem, principalmente, melhorar sua condição 
de moradia, o político quer votos e o loteador, investidores e os financiadores lutam 
por estas medidas para terem seus lotes valorizados, não só pelas melhorias de 
infraestrutura urbana, de transporte, equipamentos públicos e pela futura 
regularização, mas também em decorrência do adensamento da região pelo 
aumento populacional (BUENO, 2004: 116). 

Barban et al. (2005), em pesquisa realizada junto às organizações da sociedade civil 
existentes na sub-bacia do Ribeirão Parelheiros, relatam que em regiões como a da 
Guarapiranga, que são distantes do centro e ocupadas pela população com poucos 
recursos financeiros, são criadas associações por cabos eleitorais de políticos que utilizam a 
função de interlocutor como forma de poder e respeito na comunidade, “por mais que este 

                                                           
144

 O Programa Mananciais trata-se de um esforço cooperativo envolvendo diferentes esferas do Governo estadual, com 
parceria com Prefeituras Municipais. O objetivo central é recuperar a qualidade das águas dos mananciais da RMSP. 
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respeito seja apenas por interesse (seja ele por uma cota de leite ou cesta básica)”. 
Segundo os autores, deste modo os políticos, que aparecem nas comunidades e 
associações apenas em períodos pré-eleitorais, garantem a sua manutenção na Câmara ou 
na Assembleia por meio de negociações pontuais. E que “apesar de muitos entrevistados 
perceberem a manipulação realizada pelos políticos, continuam atrelados a esta lógica 
porque, dentre outras coisas, convivem com as necessidades cotidianas dos bairros e 
dependem deste apoio em curto prazo na busca de minorá-las” (BARBAN et al., 2005: 12). 

Os resultados mostram que ao mesmo tempo em que se nota um crescimento da mancha 
urbana na Bacia, ações vêm sendo desenvolvidas pelo poder público no sentido de resolver 
um dos problemas mais graves da Bacia, que é o da irregularidade fundiária. Mas foram 
citadas críticas à forma de execução da Política, que não consegue abarcar toda a 
dimensão do problema e que ainda se pauta em soluções paliativas, como a reurbanização, 
em detrimento de investimento em ações preventivas, como a fiscalização efetiva em toda a 
Bacia, envolvimento da população e informação. 

Portanto, o que se verifica é que o quadro de exclusão social e de carências urbanas é 
ainda muito presente, pois as áreas mais baratas da cidade continuam a se localizar em 
áreas como as que existem na Bacia do Guarapiranga: ainda afastadas do centro de 
negócios, com sistema viário insuficiente e preço da terra baixo. Como são essas áreas que 
as populações de alta vulnerabilidade social têm como escolha para sua moradia, a 
tendência é também de aumento da população residente na área de estudo. 

4.1.2 Análise da população residente 

O número de pessoas residentes na Bacia no ano de 2010 foi obtido a partir de base 
cartográfica dos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)145. Foi efetuado um cruzamento da malha de setores com o limite da Bacia, tendo 
sido selecionados aqueles inteiramente inseridos na área de estudo. Para os setores com 
área parcialmente na Bacia, foi feita uma exclusão dos que tinham a maior parte fora da 
Bacia e uma manutenção dos que continham maior área dentro da Bacia, buscando-se uma 
compensação entre os setores excluídos e os que foram mantidos. Os dados históricos 
foram obtidos de estudos já existentes.  

Conforme dados do Censo Demográfico do IBGE sistematizados, os seis municípios 
abrigavam um total de 393.678 habitantes em 1991. Onze anos depois foram registrados 
548.370 residentes na Bacia, atingindo um total de 766.810 no ano 2000. Observa-se assim 
que, em vinte anos, houve um crescimento em números absolutos de 422.379 habitantes na 
área de estudo. 

O levantamento demográfico mais atual (IBGE, 2010) indica que a Bacia abriga mais de 900 
mil habitantes, apontando para uma contradição entre o crescimento populacional em área 
protegida. Grande parte da população está alocada no município de São Paulo, que abriga 
67,6% desta população, distribuída nas suas três subprefeituras, seguido de Itapecerica da 
Serra, com 16,9%, como sistematiza a Tabela 6.  
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 Informações disponíveis em: http://geoftp.ibge.gov.br  
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Tabela 6 – Evolução da população total dos Municípios da Bacia do Guarapiranga. 

Município 
Evolução da População Residente Total na Bacia do Guarapiranga 

 Censo IBGE (nº de habitantes)* 

1980 1991 2000 2010 

Cotia 398 1.420 1.915 4.679 

Embu 25.022 43.994 58.595 70.976 

Embu-Guaçu 19.974 36.270 56.916 62.769 

Itapecerica 50.589 84.648 129.685 152.539 

Juquitiba** 34 406 1.439 1.475 

São Lourenço da Serra ** 520 437 472 512 

São Paulo 235.527 381.195 517.788 610.868 

Subpref Capela do Socorro - 193.870 232.945 245.258 

Subpref M´Boi Mirim - 141.769 208.650 265.960 

Subpref Parelheiros - 45.556 76.193 99.650 

TOTAL 332.064 548.370 766.810 903.818 
Fonte: Dados de 1980 e 1991 - São Paulo (1999). Dados de 2000 – Whately e Cunha (2006a). Dados de 2010 – elaborados a partir do Censo 
IBGE. * Os dados referem-se apenas às áreas territoriais dos municípios incluídos na Bacia do Guarapiranga. ** Os setores censitários de 
Juquitiba e São Lourenço da Serra sofreram alterações nos seus limites e, por isso, as informações foram estimadas para o ano de 2010. 

Além da análise da população em números absolutos efetuou-se uma avaliação das 
densidades demográficas, pois é um referencial importante para verificar a intensidade de 
ocupação de um território. O conhecimento da concentração ou dispersão da população 
permite inferir as possíveis pressões sobre os recursos hídricos e as ações necessárias 
para a gestão (SMA/CRH, 2010). Esse indicador expressa o número total de pessoas 
residindo num determinado território dividido por sua área total.  

A densidade demográfica média na Bacia em 2010 foi de 14 habitantes por hectare 
(hab/ha), mas com adensamento notório na margem direita e esquerda do Reservatório, no 
município de São Paulo; e na sede do município de Itapecerica da Serra. A maior parte da 
Bacia apresenta baixa densidade demográfica, até 5 hab/ha. As áreas com densidade entre 
5 e 60 hab/ha acompanham o sistema viário principal que percorre a Bacia e liga os 
principais centros urbanos da Bacia, conforme ilustra a Figura 48. 

De acordo com a Lei Estadual nº 12.233/06, apenas algumas áreas permitem áreas mais 
adensadas, quais sejam: Subáreas de Urbanização Consolidada - SUC e Subáreas de 
Urbanização Controlada – SUCt. O restante da deve abrigar baixas densidades 
populacionais. Na análise conjunta dos mapas são verificadas densidades de 5 a 60 hab/ha 
em áreas demarcadas como Subárea de Ocupação Diferenciada (SOD) e de Baixa 
Densidade (SBD), fato que denota a importância da fiscalização para controlar a expansão 
dos núcleos urbanos existentes e coibir a implantação de novos assentamentos. 
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Figura 48 – Densidade demográfica na Bacia do Guarapiranga no ano de 2010. 



150 

 

 

As maiores densidades verificadas estão relacionadas ao tipo de urbanização (lotes 
pequenos, favelas, ruas estreitas, ausência de calçadas e praças) e à composição 
socioeconômica desta população (baixa escolaridade e rendimento dos chefes de família). 
Tal contexto é decisivo, pois define uma vulnerabilidade social associada à falta de moradia 
digna, áreas habitacionais precárias, degradação ambiental e violência urbana.  

A vulnerabilidade social da população residente é uma das características determinantes do 
fenômeno urbano e pode ser analisada por meio do Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social – IPVS, elaborado e publicado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 
(SEADE, 2013).  

Conforme definição do Seade, o IPVS baseia-se em dois pressupostos: a) que as múltiplas 
dimensões da pobreza devem ser consideradas em um estudo sobre vulnerabilidade social; 
b) que a segregação espacial é um fenômeno presente nos centros urbanos paulistas e 
contribui decisivamente para a permanência dos padrões de desigualdade social que os 
caracterizam (SEADE, 2013). 

O método proposto classifica os setores censitários em 7 grupos de vulnerabilidade social, 
de acordo a combinação entre os indicadores das dimensões demográficas e 
socioeconômicas (Figura 49): Grupo 1 – baixíssima vulnerabilidade; Grupo 2 – 
vulnerabilidade muito baixa; Grupo 3 – vulnerabilidade baixa; Grupo 4 – vulnerabilidade 
média; Grupo 5 – vulnerabilidade alta; Grupo 6 – vulnerabilidade muito alta; e Grupo 7 - 
setores censitários rurais de alta ou muito alta vulnerabilidade.   

 
Figura 49 – Composição do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS).  

Fonte: Adaptado de Seade (2013). 

A análise do IPVS da Bacia do Guarapiranga, ilustrado na Figura 50 indica que coexistem 
grupos de baixa vulnerabilidade social, com concentração expressiva na margem direita do 
reservatório, ocorrendo também em Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu; e grupos de alta e 
muito alta vulnerabilidade social (grupos 5, 6 e 7), espalhados por toda a Bacia. 
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Figura 50 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) na Bacia do Guarapiranga.  

Fonte: Elaborado a partir de dados do Seade (2013) 
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Nas regiões que abrigam grupos de maior vulnerabilidade social as condições 
socioeconômicas são muito baixas, ou seja, são verificados baixos níveis de renda e 
escolaridade; grande concentração de chefes de família jovens e significativa presença de 
crianças. Cumpre notar que no Grupo 6 estão incluídas as populações que residem em 
habitações subnormais ou favelas. 

O Censo realizado pelo IBGE no ano de 2000 já indicava uma população caracterizada por 
rendimentos inferiores a 3 salários mínimos ou que não apresentam rendimento algum, nos 
limiares da pobreza (SÃO PAULO, 2010), fato que se repetiu no Censo 2010.  

Continuam sendo verificados, também, alguns bolsões de riqueza na região, em minoria 
absoluta, com faixas de rendimento mensal acima de 15 salários mínimos. No entorno do 
reservatório a presença dessa população de alta renda é bastante relacionada às primeiras 
formas de ocupação da Bacia relatada do Capítulo 1, quando a região era planejada para o 
lazer em função das características cênico-paisagísticas do Reservatório, direcionado à elite 
paulistana. Mas deve-se citar, também, o novo perfil de moradores de média e alta renda 
que vem procurar na Bacia lotes em meio à natureza rara na metrópole. 

Um morador que reside em situação de vulnerabilidade social, residente no Jardim São Luís 
descreveu que "Aqui tem bastante desigualdade social. Tem certo preconceito. As pessoas 
ricas passam por aqui com medo" (informação verbal146). 

Avaliando-se o Quadro da Desigualdade Social elaborado pelo Observatório Cidadão Nossa 
São Paulo147 (RNSP, 2012) que disponibiliza um conjunto de indicadores sociais, 
ambientais, econômicos, políticos e culturais sobre a cidade de São Paulo em cada uma de 
suas 31 subprefeituras e 96 distritos, que são constantemente atualizados, avaliados e 
divulgados para toda a sociedade, verifica-se que alguns dos piores índices estão 
concentrados nos distritos inseridos na Bacia. 

O estudo mostrou que o maior número de óbitos por homicídio, por cem mil habitantes 
foram verificados nos distritos de Parelheiros; Jardim São Luís e Jardim Ângela, todos na 
Bacia do Guarapiranga. Os mesmos distritos tiveram as menores ofertas de emprego e as 
maiores porcentagens de alunos que abandonaram o ensino fundamental nas redes pública 

e privada.  

Também se constatam elevados índices de violência; os menores índices de serviços 
básicos (abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, equipamentos de 
educação, entre outros); aos quais se somam a baixa renda média e índices elevados de 
trabalho precário ou desemprego. Tais características estão relacionadas, em parte, à 
atuação do poder público (Governo do Estado e administrações municipais), bem como às 
políticas que não conseguiram lidar com o processo de "periferização" metropolitana, do 
qual o caso Guarapiranga, à parte suas características peculiares, é parte constitutiva.  

Os dados revelam que a condição socioespacial da RMSP continua seguindo um modelo de 
ocupação urbana nitidamente polarizada e desigual. Os grupos sociais com maiores níveis 
de pobreza vão residir em áreas com maior exposição ao risco e à degradação ambiental 
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 Relato dado à pesquisadora por um morador do Jardim São Luís. 
147

 Disponível em: http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/. Acesso jun. 2013. Nos mapas gerados no âmbito deste 
trabalho, os indicadores podem ter dois sentidos. Na maioria deles, quanto menor o valor apurado melhor o resultado, como 
mortalidade infantil, analfabetismo, homicídios ou desemprego, por exemplo. Mas há indicadores em que quanto maior o valor, 
melhor o resultado, como é o caso da oferta de empregos, áreas verdes e renda média, por exemplo. 
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(margens de rios, alta declividade, entre outros.) – que não interessa àqueles que têm uma 
melhor opção; e nas áreas legalmente protegidas – que têm restrições em relação ao 
parcelamento do solo e instalação de infraestrutura, diminuindo o valor das terras. A 
valorização dos terrenos em algumas partes da Bacia colabora para o afastamento da 
população de baixa renda para regiões cada vez mais longínquas das áreas com 
infraestrutura instalada. Essas poucas opções para a população de alta vulnerabilidade 
social dão sequência ao agravamento crescente dos problemas ambientais na metrópole 
paulista, notadamente na qualidade da água do manancial Guarapiranga. 

Nesse cenário, cabe ressaltar a importância das Organizações não governamentais (ONGs) 
que há tempos atuam na região. No Jardim Ângela, por exemplo, considerado um dos 
distritos mais violentos de São Paulo, há diversas ONGs, entre as quais podem ser citadas: 
a Sociedade Santos Mártires, que desenvolve projetos sociais organizados pela comunidade 
desde 1988 e que ajudam a diminuir a situação de vulnerabilidade da população lá 
residente; e a SOS Guarapiranga, fundada em 1991, que atua na discussão e proposição de 
políticas públicas adequadas às áreas de proteção de mananciais e no desenvolvimento de 
projetos com foco na educação socioambiental e em boas práticas para o desenvolvimento 
sustentável da região do Guarapiranga. O contato com os projetos em execução por essas 
Organizações indicou envolvimento da população e perspectivas de melhorias pontuais 
nessas localidades. 

Mas as melhorias regionais na Bacia ainda estão distantes da situação ideal. O aumento de 
áreas urbanas, da população e de domicílios sem infraestrutura adequada de coleta e 
tratamento de efluentes domésticos é a principal fonte de poluição dos mananciais. Como 
consequência, tem-se um impacto direto no aumento do custo de tratamento da água 
fornecida à população, pois, com a piora da qualidade das águas dos mananciais, é 
necessário adicionar quantidades maiores de produtos químicos nas Estações de 
Tratamento de Água – ETAs (WHATELY; DINIZ, 2009).  

De acordo com Galli e Abe (2010: 169), houve um aumento da quantidade de produtos 
químicos de 20% para tratamento das águas do Sistema Guarapiranga entre 2001 e 2004. 
Além da adição de tais produtos, a situação de degradação da qualidade da água dos 
mananciais demanda processos de tratamento mais sofisticados como, por exemplo, a 
utilização de carvão ativado para remoção do gosto e do odor da água; e de permanganato 
de potássio para degradação da matéria orgânica (GALLI; ABE, 2010: 169). Tais processos 
encarecem ainda mais os custos para tratamento da água, com reflexo para o consumidor 
final, indicando o claro conflito urbano-ambiental, como será discutido na sequência. 

4.2 Conflitos urbano-ambientais 

O processo de expansão urbana periférica que marcou a história da Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP) produziu uma paisagem urbana segregada, com graves 
consequências para a qualidade de vida dos habitantes da Bacia e, também para a 
qualidade das águas do manancial Guarapiranga. De acordo com Martins (2006: 07):  

O conflito que envolve moradores de baixa renda que ocupam áreas de risco ou 
áreas ambientalmente frágeis traz a marca de um duplo desastre. Um deles está na 
condição de ilegalidade, segregação física, subcidadania (ausência de direitos como 
o direito à cidade e à moradia legal) e má qualidade de vida urbana que afeta toda a 
população que, sem alternativas, ocupa áreas inadequadas, O outro está na 
agressão ambiental a sistemas que são fundamentais para a reprodução da própria 
vida humana como são os mananciais de água [...] (MARTINS, 2006: 07). 
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Essa é a principal contradição que se verifica desde que a Bacia do Guarapiranga começou 
a ser ocupada de forma desenfreada e sem controle: a relação da qualidade das águas que 
afluem ao reservatório Guarapiranga, utilizadas para abastecer a população; com as 
características de uso e ocupação do solo dos diferentes compartimentos da Bacia descritos 
no Capítulo 1, cada qual com uma disponibilidade de infraestrutura sanitária e respectivo 
nível de eficiência operacional.  

Por isso, um dos objetivos da Lei Estadual 12.233/06 é “garantir as condições necessárias 
para atingir a Meta de Qualidade da Água do Reservatório Guarapiranga” (inciso IV, do 
Artigo 3º da Lei Específica). A redução de cargas poluidoras afluentes ao Reservatório 
Guarapiranga deve ser atingida mediante ações prioritárias, tais como a instalação e 
operação de infraestrutura de saneamento ambiental. 

Concluiu-se no tópico anterior que a expansão urbana na Bacia do Guarapiranga continua 
acontecendo, seja em termos de crescimento populacional, seja na forma de novas 
manchas urbanas. Para avaliar as consequências na qualidade da água foram analisadas 
duas informações:  

→ As condições de infraestrutura sanitária divulgadas pelo Censo IBGE 2010, para 
verificar se a fonte de degradação mais comum nesse reservatório – o lançamento 
de esgotos sem tratamento nos cursos d’água e no Reservatório – ainda ocorre, 
contraditoriamente ao fato de ser uma importante reserva de água da metrópole; e 

→ Os parâmetros de qualidade das águas, publicados anualmente pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a fim de apresentar informações reais 
da situação dos corpos d’água da Bacia. 

4.2.1 Esgotamento sanitário: uma fonte de contradição 

Nesse tópico, especial destaque será dado à situação do esgotamento sanitário, pois os 
efluentes domésticos são considerados a principal fonte de alteração da qualidade do 
manancial e de seus principais tributários (SÃO PAULO, 1999; SÃO PAULO, 2010), com 
fortes reflexos na água utilizada para o abastecimento público. Por isso uma das melhorias 
fundamentais em áreas de mananciais são aquelas voltadas à implantação de infraestrutura 
de saneamento, já que a sua ausência marca grande parte das ocupações irregulares da 
Bacia do Guarapiranga.  

A existência de redes de infraestrutura urbana, compreendendo água, esgoto, energia 
elétrica, drenagem pluvial, pavimentação, além dos serviços de apoio, tais como, transporte 
coletivo, coleta de lixo, educação, saúde e abastecimento, são fatores fundamentais para 
uma moradia digna e são de responsabilidade do poder público. A sua ausência acarreta 
tanto em danos aos agentes sociais quanto em prejuízos ambientais à Bacia como um todo, 
resultando em um padrão de ocupação claramente contrário à proteção dos mananciais. 

O primeiro Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia do Guarapiranga, 
elaborado em 1998 (SÃO PAULO, 1999) já destacava a urgente necessidade de reduzir o 
aporte de cargas poluidoras ao reservatório, por meio da complementação e melhoria 
operacional do sistema de coleta e afastamento de esgoto.  
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De acordo com Bertolotti (2011): 

A carência dessas infraestruturas se deve, em parte, pelo rápido crescimento urbano 
verificado nas últimas décadas, mas, sobretudo, pelas barreiras burocráticas 
impostas pela primeira lei de proteção dos mananciais criada na década de 70 e que 
vigorou até poucos anos atrás, que entendia que a oferta dessas infraestruturas 
(como serviços de coleta de esgoto e rede de água) poderia atuar como indutores da 
ocupação urbana. Com base na legislação ambiental, o poder público deixou de 
expandir as infraestruturas de coleta de esgoto e distribuição de água nas áreas de 
mananciais da região sul. Dessa forma, por uma questão muito óbvia (por não existir 
sistema coletor de esgotos) grande parte das residências simplesmente descartam 
seus esgotos e lixos em vias e córregos que vão alimentar as águas da represa 
(BERTOLOTTI, 2011: 203-204). 

Conforme palavras de Marcelo Cardoso, ambientalista atuante na região, “Reza a lenda que 
esgoto é um péssimo negócio para os políticos porque os canos ficam enterrados e ninguém 
vê”. Essa afirmação exemplifica como as decisões do poder público em relação às 
intervenções na Bacia podem influenciar na qualidade da água utilizada para o 
abastecimento. 

Segundo Cymbalista e Santoro (2007), as intervenções em áreas de mananciais remontam 
ao início dos anos 90, primeiramente como uma iniciativa municipal148 e, posteriormente, de 
forma articulada entre o Estado e o município de São Paulo com a criação, em 1996, do 
Programa Guarapiranga, contando com recursos do Banco Mundial para sua execução. 
Naquela época foram selecionadas catorze áreas na Bacia do Guarapiranga para 
urbanização e saneamento.  

O volumoso investimento e a articulação de diferentes níveis de governo para recuperar os 
mananciais da RMSP ocorreram após a piora significativa da qualidade da água do 
reservatório Guarapiranga entre 1977 a 1989, principalmente devido ao despejo de esgotos 
diretamente nos corpos d'água (SANTORO et al., 2009). Em janeiro de 1991, uma floração 
extraordinária de algas na Represa Guarapiranga indicava uma possibilidade de colapso do 
sistema de abastecimento. Os eventos de florações de algas tornaram-se frequentes e 
intensos, trazendo problemas contínuos às estações de tratamento operadas pela 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A partir desta época, 
a manutenção operacional do sistema Guarapiranga passou a depender da maior e mais 
onerosa utilização de produtos químicos no processo de tratamento e de um monitoramento 
constante, no reservatório, de novas florações algais. 

Cymbalista e Santoro (2007) citam, ainda, a pressão do Ministério Público para respeitar as 
restrições estabelecidas pela legislação estadual de mananciais, que impedia ocupações 
urbanas adensadas em áreas protegidas, estabelecendo um prazo para que a Prefeitura de 
São Paulo fizesse obras e atendesse à população que vive nesses locais. 

O Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga representava uma nova 
forma de atuação do setor público face à crescente complexidade do tecido urbano e social 
da bacia, e aos impactos ambientais dele decorrentes (SÃO PAULO, 1999). Segundo 
Ancona e Lareu (2003) o Programa “foi orçado em US$ 265,5 milhões, dos quais US$ 130,9 
milhões seriam financiados pelo Banco Mundial. [...] O prazo para execução era de 5 anos, 
e seu término era previsto para 1997”. 
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 Ações do município de São Paulo, frente os graves problemas de eutrofização do reservatório Guarapiranga e ao aumento 

das ocupações irregulares na Bacia. 
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A maior parte da infraestrutura de saneamento básico hoje existente foi implantada na 
década de 1990 em consequência dos investimentos do Programa Guarapiranga 
(BERTOLOTTI, 2011). Em 1998 foi elaborado um Plano emergencial para tratar esse 
problema, na forma do Decreto nº 43.022, de 7 de abril de 1998, permitindo ações e obras 
consideradas necessárias nas hipóteses em que as condições ambientais e sanitárias 
apresentem riscos à vida e à saúde pública ou comprometam a utilização dos mananciais 
para fins de abastecimento. Moradores do Jardim Guanabara, localizado na margem direita 
do Reservatório relatam que antes das obras de urbanização “a água era de poço, e o 
esgoto era pelo meio da rua”. 

Apesar dos recursos alocados para tentar solucionar um dos problemas mais urgentes da 
Bacia, os dados do Censo IBGE 2010 mostram que parte significativa dos esgotos gerados 
pelos mais de 260 mil domicílios existentes na Bacia não são encaminhados para a rede de 
coleta de esgoto, sendo a maior parte do efluente gerado nessas condições disposto em de 
forma imprópria. 

Na análise realizada foram considerados impróprios os domicílios particulares permanentes 
com banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário ligado a: fossa séptica, que apesar de 
ser considerada uma alternativa de disposição e tratamento de esgotos sanitários aceitável 
em áreas de baixa densidade de ocupação do solo, podem causar contaminação do lençol 
freático e doenças se não forem bem construídas; fossa rudimentar, quando o banheiro ou 
sanitário estava ligado a uma fossa rústica (fossa negra, poço, buraco, entre outros); vala, 
quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a uma vala a céu aberto; rio, lago 
ou mar - quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a um rio, lago ou mar; e 
outro escoadouro - qualquer outra situação que não se enquadra nas descrições anteriores 
(IBGE, 2010). A Tabela 7 apresenta os dados sistematizados. 

Tabela 7 – Destino do esgoto coletado na Bacia do Guarapiranga. 

MUNICÍPIO 
Domicílios 

com 
banheiro* 

TIPO DE DESTINAÇÃO DO ESGOTO 
Rede geral de 

esgoto ou pluvial 
Fossa séptica 

Fossa 
rudimentar 

Vala 
Rio, lago ou 

mar 
Outro 

escoadouro 
N° de 
dom* 

%** 
N° de 
dom* 

%** 
N° de 
dom* 

%** 
N° de 
dom* 

%** 
N° de 
dom* 

%** 
N° de 
dom* 

%** 

Cotia 1.337 155 11,6 153 11,4 957 71,6 20 1,5 50 3,7 2 0,1 

Embu 19.708 11.961 60,7 2.699 13,7 2.975 15,1 746 3,8 1.213 6,2 114 0,6 

Embu-Guaçu 18.096 7.381 40,8 2.942 16,3 7.261 40,1 270 1,5 179 1,0 63 0,3 

Itapecerica da Serra 42.732 15.190 35,5 7.380 17,3 17.567 41,1 573 1,3 1.274 3,0 748 1,8 

Juquitiba 44 1 2,3 0 0,0 43 97,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

São Lourenço da Serra 106 4 3,8 73 68,9 28 26,4 0 0,0 1 0,9 0 0,0 

São Paulo 179.377 143.594 80,1 10.697 6,0 12.755 7,1 4.688 2,6 5.535 3,1 2.108 1,2 

Capela do Socorro 72.999 70.074 96,0 643 0,9 465 0,6 695 1,0 719 1,0 403 0,6 

M’ Boi Mirim 78.138 60.167 77,0 6.024 7,7 6.040 7,7 2.761 3,5 2.395 3,1 751 1,0 

Parelheiros 28.240 13.353 47,3 4.030 14,3 6.250 22,1 1.232 4,4 2.421 8,6 954 3,4 

TOTAL 261.400 178.286 68,2 
23.944 9,2 41.586 15,9 6.297 2,4 8.252 3,2 3.035 1,2 

83.114 / 31,8% 

LEGENDA:          PRÓPRIO /       IMPRÓPRIO  
Fonte: elaborado a partir de dados do Censo IBGE 2010. * Os dados referem-se apenas às áreas territoriais dos municípios 

incluídos na Bacia do Guarapiranga. ** Porcentagem em relação ao total de domicílios do município. 

A Tabela 7 indica, ainda, que há um grande passivo a ser equacionado – são mais de 80 mil 
domicílios sem encaminhamento adequado do esgoto segundo dados do Censo IBGE 2010. 
Mesmo após anos de investimentos e intervenções, 31,8% dos domicílios ainda dispõem 
seus esgotos em fossas, valas, ou diretamente nos cursos d’água, fato que pode ser 
atribuído: 



157 

 

→ A localização dos domicílios, fora da área urbana consolidada, onde a extensão da 
rede de coleta e afastamento de esgotos apresenta dificuldades técnicas, financeiras 
e operacionais; 

→ A restrição estabelecida pela Lei de Proteção aos Mananciais (Lei n° 898/75 e 
1.172/76) em relação à extensão de infraestrutura para os loteamentos irregulares. 
Para impedir novas ocupações não era permitido o tratamento no interior da Bacia. 
Todo o esgoto gerado deveria ser exportado para tratamento fora de seus limites, o 
que na prática não aconteceu; e 

→ As políticas desenvolvidas, que reflete as décadas em que o poder púbico deu 
prioridade a outras obras visíveis ao cidadão que elege a sua permanência no poder. 

Os dados da Tabela 7 corroboram as informações dos interlocutores. No bairro Horizonte 
Azul, entre Itapecerica da Serra e São Paulo foi citado “um crime silencioso” que acontece 
em vários trechos ao redor da represa do Guarapiranga: o despejo irregular de esgoto 
domiciliar sem qualquer tipo de tratamento na represa, bem como de resíduos diversos 
(garrafas pet, móveis usados, entulho, entre outros) nos afluentes do Reservatório 
(informação verbal149); e o despejo pela própria concessionária (Sabesp), que coleta o 
esgoto, mas o devolve para a represa por meio de “saídas de emergência”, por não haver 
manutenção preventiva e nem corretiva ao longo da linha de captação implantada. Os 
esgotos acabam sendo encaminhados diretamente para os cursos d´água, entre eles os rios 
Embu-Guaçu e Embu-Mirim, Córregos Guavirutuba e Itupu; e Rio Parelheiros, que são 
importantes afluentes da represa Guarapiranga. 

Figura 51 – Despejo de esgoto domiciliar na 
Bacia. 
Fonte:http://www.jornalnanet.com.br/public/img/noticias/2012/08/e
sgoto_1.jpg. Acesso jun. 2013. 

 
Figura 52 – Lixo na Represa do Guarapiranga. 
Fonte:http://cpcmbm.blogspot.com.br/2008/06/expedio-
guarapiranga.html. Acesso jun. 2013. 

Araújo (2008) destaca que não basta implantar a infraestrutura, é absolutamente 
imprescindível que ela seja bem operada, pois, segundo o autor, no Brasil, por conta da 
expansão urbana fortíssima durante décadas, existe uma cultura de engenharia de 
construção, mas não de operação. Sem isso, os ganhos do ponto de vista de qualidade de 
vida e ambiental não são passíveis de serem mensurados e sérias consequências são 
constatadas na água utilizada para o abastecimento da população, como será analisado no 
item 4.2.2. 
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 Relato dado à pesquisadora por três moradores do bairro Horizonte Azul situado próximo ao limite entre Itapecerica e São 

Paulo e dois moradores que pertencem à associação de moradores da margem direita da Represa. 
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4.2.2 Qualidade da água: proteger para abastecer 

A questão da qualidade da água envolve, da mesma forma que os conflitos anteriores, 
diferentes agentes, entre os quais se destacam: o poder público, responsável pelo 
monitoramento, investimentos e fiscalização das irregularidades; os moradores conscientes 
do problema e organizações não governamentais, que lutam contra a situação de 
degradação da Bacia; e os moradores de ocupações sem infraestrutura de saneamento, 
muitas vezes estigmatizados como os causadores involuntários da poluição.  

De acordo com ISA150 “a qualidade das águas que afluem ao reservatório Guarapiranga está 
diretamente relacionada às características de uso e ocupação do solo dos diferentes 
compartimentos da Bacia, assim como à disponibilidade de infraestrutura sanitária e seu 
respectivo nível de eficiência operacional”. 

Considerando que a Bacia contém parte de seu território alterado por atividades antrópicas, 
que o nível de esgotamento sanitário não contempla a totalidade de domicílios existentes e 
que muitos utilizam fossas para a disposição dos efluentes domésticos, é de se esperar que 
a qualidade da água esteja inferior à necessária para abastecer a população. 

O Artigo 8º da Lei Específica da Guarapiranga determina que a verificação da consecução 
da Meta de Qualidade da Água será efetuada através do Sistema de Monitoramento da 
Qualidade Ambiental e da aplicação do Modelo de Correlação entre o Uso do Solo e a 
Qualidade da Água – MQUAL (Artigo 7º da Lei 12.233/06). A situação satisfatória do 
manancial é quantificada por meio do parâmetro Fósforo Total afluente ao reservatório, 
definida a carga meta total correspondente a 147kg/dia (cento e quarenta e sete 
quilogramas por dia). A Meta de Qualidade da Água estabelecida para o Reservatório 
Guarapiranga deve, de acordo com a legislação da Bacia, ser atingida até o ano meta de 
2015. O Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental - PDPA deve fixar metas 
intermediárias e se utilizar de instrumentos mais aprimorados de avaliação e simulação.  

O PDPA da Bacia (SÃO PAULO, 2010) apresenta que a meta pode ser atingida em 2015 se 
forem realizadas intervenções para diminuir o teor de fósforo total, contido no detergente, 
nas cargas per capita; cessar a reversão das águas do Braço Taquacetuba do Reservatório 
Billings; e despoluir os principais tributários da Bacia. 

Para atingir essa meta, estão em curso: 

→ o Programa Mananciais, um programa do Governo do Estado de São Paulo, 
coordenado pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – SSRH, com 
participação da Secretaria do Meio Ambiente – SMA, Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano – CDHU e as Prefeituras dos Municípios de São Paulo, São 
Bernardo do Campo e Guarulhos; 

→ o Programa Córrego Limpo, uma parceria entre Sabesp e Prefeitura do Município de 
São Paulo, que visa a despoluição de 42 córregos considerados prioritários no 
município de São Paulo, sendo 6 inseridos na Bacia do Guarapiranga; e 
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 Análise integrada da evolução do uso do solo e qualidade da água na Bacia do Guarapiranga. Texto produzido pelo 
Instituto Socioambiental, com base nos resultados do “Diagnóstico Socioambiental Participativo da Guarapiranga” (WHATELY; 
CUNHA, 2006a), realizado em 2006, e disponibilizado pelo referido Instituto. 
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→ Operação Defesa das Águas, um conjunto de medidas da Prefeitura de São Paulo e 
do Governo do Estado (Secretarias do Meio Ambiente, de Saneamento e Energia – 
Sabesp e EMAE, da Habitação – CDHU e de Segurança Pública), para controlar, 
recuperar e urbanizar os mananciais Guarapiranga, Billings e seu entorno, na Zona 
Sul da Capital, e das matas, córregos e nascentes, na Zona Norte – Cantareira e 
Várzea do rio Tietê. 

O Quadro 9 apresenta o proposto pela norma e o que se foi possível sistematizar em 
relação a cada proposição.  

AÇÃO PRIORITÁRIA AÇÕES EM CURSO 
Disciplinamento e controle do uso e 
ocupação do solo 

Desfazimentos de ocupações irregulares no município de São Paulo, no 
âmbito do Programa Operação Defesa das Águas. 

Desenvolvimento de ações de 
prevenção e recuperação urbana e 
ambiental 

Execução de obras de revitalização urbana em áreas de alta 
vulnerabilidade social e ambiental, mas insuficientes para atender a 
demanda existente. 

Instalação e operação de infraestrutura 
de saneamento ambiental 

Execução de coletores-tronco e encaminhamento do esgoto para Estação 
de Tratamento em algumas partes da Bacia, mas sem conseguir 
abranger todos os lançamentos (clandestinos ou não). 

Instalação de receptores e estruturas 
destinadas à redução da poluição nos 
corpos hídricos. 

Instalação de estruturas de contenção de lixo nos deltas dos principais 
córregos que deságuam na represa (Ecobarreiras), para posterior coleta 
e transbordo do lixo recolhido, encaminhado para aterros sanitários 
regulares. 

Ampliação das áreas especialmente 
protegidas, ou dedicadas 
especificamente à produção de água. 

Implantação de Parques de Compensação pela instalação do Rodoanel 
Trecho Sul. 

Quadro 9 – Ações prioritárias definidas na Lei Específica e informações sistematizadas. 

Os resultados indicam que as ações estão acontecendo, mas não no ritmo necessário, 
principalmente no que diz respeito às ações preventivas e ainda não permitem quantificar o 
reflexo dessas melhorias em relação à carga de fósforo que aflui no Reservatório. Por essa 
falta de dados, optou-se por avaliar as informações disponibilizadas pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb, responsável pela operação da rede de 
monitoramento de águas superficiais doces. Na Bacia do Guarapiranga estão presentes 
cinco pontos da rede básica e seis para verificação da balneabilidade do Reservatório, como 
mostra o Quadro 10 e ilustra a Figura 53.    

Corpo d'água 
Código 
Cetesb 

Tipo de 
monitoramento 

Local de Amostragem Município 

Reservatório 
Guarapiranga 

GUAR 00051 Balneabilidade. Na praia do Bairro do Crispim. Itapecerica da Serra 
GUAR 00301 Balneabilidade Praia Miami Paulista (Aracati). 

São Paulo 

GUAR 00401 Balneabilidade Na Marina Guaraci. 
GUAR 00452 Balneabilidade Prainha do Jardim Represa / Hidroavião 

GUAR 00602 Balneabilidade 
Praia no Restaurante Interlagos/ 

Guarujapiranga 
GUAR 00702 Balneabilidade Na Marina Guarapiranga / Praia do Sol 

GUAR 00100 Rede Básica 
No meio do Braço do Rio Parelheiros, no 

bairro do Balneário São José 

GUAR 00900 Rede Básica 
Na Captação da SABESP, junto à casa de 

Bombas. 

Ribeirão do 
Cipó 

CIPO 00900 Rede Básica 
Ponte na Rua Afonso Pena, cerca de 200m 
do cruzamento com a Av. Luza Corrêa, no 

bairro do Cipó. Embu-Guaçu 
Rio Embu-
Guaçu 

EMGU 00800 Rede Básica 
Ponte na estrada que liga Embu-Guaçu à 

Fazenda da Ilha. 
Rio Embu-

Mirim 
EMMI 02900 Rede Básica Ponte na estrada do M`Boi Mirim (SP-214). São Paulo 

Quadro 10 – Pontos de monitoramento da qualidade da água localizados na Bacia do Guarapiranga. 
Fonte: Cetesb (2012). 
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Para a análise da qualidade da água da Bacia foram selecionados alguns parâmetros 
específicos que indicam a situação do corpo d’água. Apesar de a Cetesb utilizar indicadores 
que sintetizam o quadro de cada ponto, tais como: Índice de Qualidade das Águas (IQA); 
Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público (IAP); Índice de 
Estado Trófico (IET) e Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática (IVA), 
tais índices são compostos por uma combinação ponderada de diferentes parâmetros físico-
químicos, biológicos e ecotoxicológicos. Deste modo, devido ao método de cálculo dos 
Índices, a ponderação pode mascarar flutuações importantes no ambiente aquático151. Por 
esse motivo, optou-se pela análise específica das variáveis apresentadas no Quadro 11.  

Parâmetro Relação com a qualidade da água 

Condutividade  

Relacionada à existência de compostos com maior ou menor capacidade de conduzir 
eletricidade. Seus valores representam a carga mineral presente na água, a geologia local ou 
regional. A condutividade da água aumenta à medida que mais sólidos dissolvidos são 
adicionados. Altos valores podem indicar características corrosivas da água. Em geral, níveis 
superiores a 100 µS/cm indicam ambientes impactados. 

Oxigênio 
Dissolvido (OD) 

Relacionado aos efeitos da poluição das águas decorrentes de despejos orgânicos: quanto 
menor o valor de OD, maior a quantidade de matéria orgânica na água e menor a capacidade 
de um corpo d’água natural manter a vida aquática. 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigênio (DBO)  

Indica a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição 
microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável. Os maiores aumentos em termos de 
DBO, num corpo d’água, são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. 
A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do 
oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. 

Fósforo Total  

O fósforo aparece em águas naturais devido principalmente às descargas de esgotos sanitários 
e é um nutriente fundamental para o desenvolvimento de algas ou outras plantas aquáticas em 
reservatórios. A sua presença, em excesso, causa o fenômeno da eutrofização. Os detergentes 
superfosfatados empregados em larga escala domesticamente constituem a principal fonte de 
fósforo. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas 
em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios também contêm fósforo 
em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas podem, da 
mesma forma, provocar a presença demasiada de fósforo em águas naturais. 

Sólido Total  

As determinações dos níveis de concentração das diversas frações de sólidos resultam em um 
quadro geral da distribuição das partículas com relação ao tamanho (sólidos em suspensão e 
dissolvidos) e com relação à natureza (fixos ou minerais e voláteis ou orgânicos). Para o recurso 
hídrico, os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. Eles podem se sedimentar 
no leito dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos, ou também danificar os leitos 
de desova de peixes. Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, 
promovendo decomposição anaeróbia. Altos teores de sais minerais, particularmente sulfato e 
cloreto, estão associados à tendência de corrosão em sistemas de distribuição, além de conferir 
sabor às águas. 

Turbidez  

Os esgotos sanitários e diversos efluentes industriais também provocam elevações na turbidez 
(grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessar a água). Alta 
turbidez reduz a fotossíntese da vegetação enraizada submersa e algas. Esse desenvolvimento 
reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes. Logo, a turbidez 
pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas. Além disso, afeta adversamente os 
usos doméstico, industrial e recreacional da água. 

Coliformes 
Termotoleran-
tes  

As bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de contaminação 
fecal. A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro 
indicador da possibilidade da existência de microorganismos patogênicos, responsáveis pela 
transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifoide, febre paratifoide, 
disenteria bacilar e cólera. 

Quadro 11 – Parâmetros selecionados para análise da qualidade da água na Bacia do Guarapiranga. 
Fonte: Cetesb (2012); Yazaki (2008). 

Os resultados dos parâmetros para os pontos monitorados pela rede básica da Cetesb 
estão sistematizados no Anexo único. Foram analisadas apenas as informações mais 
recentes disponíveis (2008 a 2012), pois os dados anteriores já foram avaliados nos 
                                                           
151

 A análise histórica do Índice de Qualidade das Águas (IQA) nos pontos monitorados na Bacia mostra que são poucas 
médias anuais onde a água é classificada com qualidade regular, ruim ou péssima. A maioria dos pontos apresenta água boa 
ou ótima, de acordo com os relatórios de qualidade emitidos pela Cetesb. Porém, a análise das variáveis individuais indica 
alteração da composição natural da água na Bacia. 
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diagnósticos existentes na Bacia (SÃO PAULO, 1999; WHATELY; CUNHA, 2006a; SÃO 
PAULO, 2010). 

De acordo com os dados, a qualidade da água na Bacia não é compatível com a sua função 
de abastecimento público. Os pontos localizados em áreas densamente urbanizadas 
apresentam altas concentrações de fósforo e Demanda Bioquímica de Oxigênio, exceção 
feita àqueles pontos onde o esgoto é exportado para tratamento fora da Bacia ou quando 
ele é encaminhado para estações de tratamento de esgotos dentro da Bacia, que 
contribuem para a diminuição da carga orgânica que aflui aos corpos d’água152.  

Os resultados atuais indicam que o reservatório Guarapiranga (Pontos GUA 0900 e GUA 
0100) continua apresentando altas concentrações de fósforo total, coliformes fecais e 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e baixas concentrações de oxigênio dissolvido em 
diversas medições realizadas no período analisado, incluindo as mais recentes (anos de 
2011 e 2012). Essa condição é extremamente relacionada ao quadro de esgoto 
apresentado. A qualidade da água no reservatório é o resultado da interação de um 
complexo conjunto de fatores, alguns de ordem exclusivamente ambiental, relacionados aos 
ciclos climáticos e à dinâmica ecológica do lago, outros decorrentes das atividades humanas 
desenvolvidas na bacia de contribuição, que geram fluxos permanentes de cargas 
poluidoras e, no caso do Guarapiranga, por intervenções diretas no próprio reservatório, 
como a atividade de lançamento de algicidas para controle do crescimento de algas (SÃO 
PAULO, 1999).  

A maior preocupação com relação à qualidade desta água é o processo de eutrofização, 
acentuadamente acelerado nos últimos anos, que provoca a ocorrência de problemas sérios 
de manejo e potabilização das águas. Entre os inúmeros efeitos negativos que ocasiona nos 
corpos d’água pode-se destacar: o desenvolvimento intenso e descontrolado de algas, que 
alteram a transparência da água, causam o aumento da decomposição orgânica e o maior 
consumo de oxigênio dissolvido até anoxia; liberação de gases e produção de maus odores; 
produção de substâncias tóxicas que pode propiciar a morte de animais, a contaminação em 
seres humanos e problemas gastrintestinais e de pele (EPA, 1998). 

A eutrofização desse ambiente aquático é resultado do aporte da carga poluidora gerada 
pela ocupação urbana existente nos seus principais tributários - rio Embu-Guaçu (EMGU 
00800), Embu-Mirim (EMMI 02900) e Ribeirão Cipó (CIPO 00900) e não encaminhada para 
tratamento. A influência do avanço urbano nas bacias contribuintes do Reservatório é 
constatada por meio dos resultados das análises físico-químicas de fósforo, DBO e 
coliformes termotolerantes. A série histórica indica a predominância de valores elevados em 
praticamente todas as medições realizadas, bastante acima do estabelecido pela legislação. 
A qualidade do rio Embu Mirim mostra-se sempre inferior em relação ao rio Embu-Guaçu, 
pois o primeiro recebe as cargas domésticas e industriais dos municípios de Embu e 
Itapecerica, e de parte do município de São Paulo, enquanto o segundo localiza-se em área 
onde predominam usos não urbanos.  

                                                           
152

 Há exportação dos esgotos coletados no município de São Paulo, Embu e Itapecerica da Serra para a bacia do Rio 
Pinheiros. O município de Embu-Guaçu possui sistema isolado de coleta e tratamento de esgoto e o efluente tratado é lançado 
no Ribeirão Santa Rita, afluente do Rio Embu-Guaçu. No distrito de Cipó, o processo de tratamento é realizado em reator 
anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA) seguido de lagoa de maturação e infiltração no solo. A Estação de Remoção de 
Nutrientes – ERN localizada na margem esquerda norte do reservatório, no município de São Paulo, utiliza o processo de 
coagulação+floculação para remoção de compostos de nitrogênio e principalmente de fósforo das águas do Córrego 
Guavirutuba, anterior ao lançamento no reservatório (SÃO PAULO, 2010). O problema é a parcela do esgoto que não é 
coletada, ainda significativa na Bacia. 
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A condutividade elétrica aponta para um local gravemente impactado. De acordo com a 
Cetesb, valores superiores a 100 µS/cm revelam modificações na composição da água que 
pode ser oriunda da presença de poluentes na água. Várias medições estão acima desse 
valor, que também pode estar relacionada aos despejos de esgotos domésticos, 
contribuindo para a entrada, no corpo d'água, de espécies iônicas como cálcio, magnésio, 
potássio, sódio, fosfatos, carbonatos, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos e amônia, entre 
outras que estão presentes na composição desse tipo de efluente. 

Enfim, analisou-se a utilização do Reservatório para recreação de contato primário/banho 
pela população. O Índice de Balneabilidade (IB) é o mais utilizado para informar as 
condições da água para esses fins, utilizando as variáveis Escherichia coli, Coliformes 
Termotolerantes e Enterococos. Os reservatórios impactados por lançamentos domésticos, 
como o reservatório Guarapiranga, são avaliados semanalmente. A Figura 54 mostra os 
critérios adotados pela Companhia Ambiental para a classificação do IB e o Quadro 12 
sistematiza os resultados para os pontos monitorados na área de estudo. 

 
Figura 54 – Critérios para o cálculo do Índice de Baneabilidade. 

Fonte: Cetesb (2012). 

Código Local 
Ano 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GUAR 
00401 

Marina 
Guaraci 

Péssima Péssima Regular Regular Péssima Regular Ótima Ruim Ruim Ruim 

GUAR 
00051 

Prainha do 
Bairro do 
Crispim 

Regular 
Sem 
dados 

Regular Regular Regular Regular Ótima Boa Boa Regular 

GUAR 
00702 

Praia do Sol Regular Regular Boa Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

GUAR 
00602 

Restaurante 
Interlagos - 

Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Boa Boa Regular 

GUAR 
00452 

Hidroavião Regular Regular Regular Regular Regular Regular Ruim Ruim Ruim Ruim 

GUAR 
00301 

Aracati Péssima Péssima Péssima Péssima Péssima Péssima Regular Ruim Ruim Péssima 

Quadro 12 – Índice de Balneabilidade nos pontos monitorados na Bacia do Guarapiranga. 
Fonte: Cetesb (2012). 

Os resultados também são preocupantes em relação ao contato direto da população que 
usa o reservatório para o lazer e prática de esportes aquáticos. Nessas atividades ocorre o 
contato direto e prolongado do corpo humano com a água, que pode envolver a ingestão 
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involuntária de quantidades consideráveis de água, ocasionando a contaminação com 
bactérias e substâncias tóxicas. A maioria das medições indicaram valores muito altos de 
coliformes fecais, o que revela uma alta concentração de bactérias e substâncias tóxicas 
para a população que usufrui do Reservatório.  

Visitas à área mostraram a grande utilização da represa para fins de lazer, tais como pesca, 
banho e esportes náuticos (Figura 55 e Figura 56). Algumas pessoas se mostraram 
conscientes em relação à qualidade da água, mas não indicaram preocupação com as 
possíveis consequências à saúde. Outros não aparentaram nenhuma inquietação com a 
situação da água, que “refresca muito nos dias de calor”153. 

 
Figura 55 – Pesca no Parque da Barragem. 

Foto: Priscila Ikematsu (2012). 

 
Figura 56 – Lazer no Parque Praia do Sol. 

Foto: Priscila Ikematsu (2012). 

Tanto na margem esquerda quanto na margem direita do reservatório foi observada a 
presença de grupos que se interessam pelo assunto e denunciam as irregularidades, tais 
como: fontes de poluição e obras realizadas pelo poder público que se mostram 
incompatíveis ecologicamente com a preservação da represa do Guarapiranga e de seus 
principais contribuintes. Algumas reivindicações não têm o êxito almejado, como denúncias 
relacionadas ao despejo irregular de esgotos que ocorre com frequência no Jardim Ângela e 
no município de Itapecerica da Serra, conforme relatos coletados. 

Um exemplo de manifesto que obteve sucesso é o caso do Parque Nove de Julho. De 
acordo com informações do MOGAVE, uma associação de moradores que residem na 
margem direita do Reservatório, o projeto do Parque começou a ser executado sem 
informação prévia, fato que causou desconforto pela visível transformação que estava 
ocorrendo no local (troca de muros por gradis, movimentação de terra, derrubada de 
árvores, aterramento da várzea, disposição de entulho, entre outros), que traria “poluição 
ambiental de todas as espécies”. Além disso, algumas propostas, como a instalação de uma 
rua para acesso e contemplação da represa em área de preservação permanente, causou 
incômodo nos moradores engajados na defesa das águas desta região154.  

Os moradores se organizaram em um movimento voltado à defesa das águas e dos direitos 
dos cidadãos desta região para solicitar a suspensão das obras por meio de intervenções 
junto à Subprefeitura de Capela do Socorro, preparação de um abaixo-assinado e, 

                                                           
153

 Relato dado à pesquisadora por um frequentador da Praia do Sol, um dos parques implantados na “Orla da Guarapiranga”. 
154

 Relato dado à pesquisadora por dois representantes de uma associação composta por moradores do Jardim Sertãozinho, 
antigo conglomerado residencial localizado à beira da Represa Guarapiranga. 
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esgotadas as possibilidades, recorreram ao Ministério Público, tendo sido instaurada uma 
Ação Civil Pública para tentar embargar as obras. Foi colocado que, da maneira como o 
projeto estava sendo conduzido, torna-se difícil o entendimento de que terá fins para a 
preservação do manancial. 

É importante observar que as iniciativas do poder público para a preservação têm o apoio da 
população, mas o que se critica é a forma de execução das obras e a especificação da 
forma construtiva e execução do projeto (aterro com saibro, impermeabilização, instalação 
de uma pista de concreto dentro da área inundada do reservatório, entre outros), em 
detrimento da adoção de tecnologias permeáveis e infraestrutura verde que adotem em 
modernos conceitos de sustentabilidade. 

Os esforços para que as irregularidades ambientais constatadas durante a construção do 
Parque Nove de Julho fossem sanadas resultaram em uma petição endereçada ao 
Ministério Público do Estado de São Paulo, na instauração de um Inquérito Civil Público que, 
posteriormente, converteu-se num Processo Público Civil no Tribunal de Justiça de São 
Paulo. A militância que caracteriza os interlocutores, as boas relações com o poder público 
municipal (Subprefeitura), e a pouca intimidação com os desrespeitos e obstáculos, resultou 
no alcance do objetivo pretendido. 

O quadro apresentado reforça a urgência de maior interação entre o poder público, 
responsável pela aplicação das diretrizes da política de proteção dos mananciais, pelo 
monitoramento da qualidade da água e pela garantia de investimentos em ações de 
recuperação ambiental; e os moradores e usuários do local. Trata-se de uma preocupação 
que não é somente dos moradores do entorno, pois envolve a qualidade da água de uma 
fonte de vida da população e das atividades econômicas da metrópole. Nesse sentido, 
interessa a todos os agentes indicados no Quadro 8 e, por isso, precisa ser encarada como 
uma prioridade de Governo para dar fim à contradição poluição versus abastecimento; 
desenvolvimento versus preservação.  

Muitas obras encabeçadas pelo pode público objetivam melhorias para a metrópole (como a 
construção de vias e Parques) pautadas no discurso do desenvolvimento econômico da 
região, mas que podem causar impactos locais e ter grande influência sobre a 
transformação da paisagem. É essa contradição que será explorada no item subsequente.  

4.3 Conflitos relacionados a grandes obras (públicas e privadas) 

O interesse pelo desenvolvimento econômico é, muitas vezes, oposto à necessidade de 
proteção dos atributos ambientais, fato que fica mais evidente na maior metrópole do Brasil 
e que historicamente modifica radicalmente a paisagem. Assim, a política pública na área de 
estudo destaca a importância de “compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a 
proteção e recuperação do manancial” (inciso VI, do Artigo 3º da Lei 12.233/06); e 
“incentivar a implantação de atividades compatíveis com a proteção e recuperação do 
manancial” (inciso VII, do Artigo 3º da Lei 12.233/06). Nesse sentido, buscou-se sistematizar 
informações acerca de obras de grande porte na região. 
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Primeiramente, foi analisada a influência de uma grande obra que não está contemplada na 
Lei Específica da Bacia do Guarapiranga nem nas diretrizes vinculadas a legislação em 
análise155: o Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas.   

O Rodoanel Mário Covas foi concebido para interconectar os dez grandes eixos rodoviários 
radiais que ligam a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) com outras metrópoles, com 
o interior do Estado e do País, e com o Porto de Santos: rodovias Bandeirantes, 
Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Imigrantes, Anchieta, 
Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias (FESPSP, 2004). É considerada pelo Governo do 
Estado de São Paulo uma “obra fundamental para desafogar o intenso tráfego da região 
metropolitana, principalmente de caminhões156”, pois garantir um sistema viário e de 
transporte que propicie intensa articulação dos espaços urbanos, além da integração 
funcional das estruturas produtivas é uma das prioridades do Governo do Estado de São 
Paulo, de acordo com o Plano Plurianual 2012-2015 (SÃO PAULO, 2011). Os investimentos 
envolvem os diferentes agentes sociais identificados no início deste Capítulo (poder público, 
as empreiteiras de obras públicas, grandes e pequenas empresas, moradores, entre outros). 

De acordo com Santoro et al. (2009), a área afetada pela obra equivale a 12% da bacia 
formadora da represa do Guarapiranga e, ao longo de sua execução, foram suprimidos 
cerca de 700 hectares de vegetação, incluindo vegetação nativa e áreas de campo 
antrópico. 

Apesar de a simulação matemática constante no relatório intitulado “Impactos Econômicos e 
Sociais da Implantação do Rodoanel”157 indicar que a construção do Trecho Sul do 
Rodoanel não terá impactos significativos sobre e a ocupação em área de mananciais, além 
daqueles já previstos para a região, os resultados deste Relatório foram bastante 
contestados em diversos fóruns e por diferentes instituições (ISA/SVMA, 2005: 10). 

Para alertar as autoridades responsáveis sobre a influência do Rodoanel no processo de 
ocupação destas áreas o Instituto Socioambiental (ISA) produziu uma simulação preliminar 
sobre as tendências de crescimento da mancha urbana na porção da RMSP cortada pelo 
Trecho Sul do Rodoanel158. A análise compreendeu os seguintes intervalos: de 1989 a 1999 
(dados obtidos a partir de interpretação de imagem de satélite); de 1999 a 2010 (projeção); 
e 2010 a 2020 (projeção).  

O estudo pautou-se em várias hipóteses, entre as quais se destacam: acréscimo de seis mil 
hectares de área urbana até 2020; crescimento populacional de aproximadamente 700 mil 
habitantes até 2020; indução à ocupação no entorno dos acessos ao Rodoanel; valorização 
do preço da terra no entorno da Rodovia; e crescente especulação imobiliária voltada para 
usos comerciais e residenciais, em detrimento do setor de logística. 
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 A segunda Lei Específica aprovada no Estado de São Paulo foi a Lei Estadual nº 13.579/2009, que define a APRM-B, para 
a proteção dos mananciais do Reservatório Billings. Como a sua aprovação ocorreu após o início das obras do Rodoanel, ela 
já contempla uma área especialmente criada para manter a tipologia original da rodovia como “Classe Zero”, denominada Área 
de Estruturação Ambiental do Rodoanel – AER, o que não ocorreu na lei da Bacia do Guarapiranga. 
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 Rodoanel: Desenvolvimento econômico e fluidez. Notícia disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/acoesdegoverno/ 
logistica-e-transportes/#rodoanel. Acesso: set. 2013. 
157

 Esse estudo faz parte da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) contratado pelo Dersa para avaliar a viabilidade ambiental 
do Rodoanel Mario Covas, bem como questões estratégicas associadas a sua implementação gradativa, por trechos, num 
horizonte de 15 anos. Foi realizado pelo Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público (Cepesp – FGV) e 
Laboratório de Urbanismo da Metrópole (Lume – FAUUSP). Disponível em: http://www.dersa.sp.gov.br/rodoanel/ 
downloads/aae/IESIRodoanel.pdf. Acesso 15 mai. 2012. 
158

 A expansão urbana e os reflexos na saúde das represas. Disponível em: http://www.socioambiental.org/esp/rodoanel/ 
pgn/otrechosulemananciais.html. Acesso: fev. 2012. 
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A simulação considerou, ainda, os impactos das alterações sobre os reservatórios Billings e 
Guarapiranga, de acordo com os índices de qualidade utilizados pela Cetesb; o aumento da 
poluição por esgotos; o assoreamento das represas em função da terra perdida com o 
estabelecimento de novas ocupações (desmatamentos e exposição do solo às intempéries); 
a redução da capacidade de reservação de água nas represas, em função do assoreamento 
e do aumento da impermeabilização do solo; o aumento do consumo de água ao longo do 
tempo; o aumento do risco à saúde da população em função das ineficiências dos sistemas 
de tratamento frente à quantidade; e diversidade de poluentes nas represas. A análise 
conjunta destes fatores resultou numa graduação sobre a "saúde das represas", que variou 
de bom a péssimo. Os resultados estão sintetizados na Figura 57.  

Pessoas residentes na área próxima ao Rodoanel descreveram preocupações com o 
assoreamento (“encheram o rio de barro”), invasão de animais que “com certeza morava 
nessa mata que foi destruída”, alteração no regime dos rios que “agora alaga mais do que 
antes”159; indicando, além dos impactos regionais, conflitos com a comunidade local. 

Apesar de ter sido dimensionada como uma via de controle total (classe zero), que não 
permite acesso às vias de seu entorno com vistas a minimizar impactos ambientais e de 
outra natureza (FESPSP, 2004), a construção de novos pontos de ingresso pode acontecer. 
Isso porque não existe qualquer regulamentação para proibir a construção de novos 
acessos além dos previstos em projeto. De acordo com Whately e Cunha (2006a: 45):  

Entre as principais preocupações em relação ao empreendimento está o seu 
potencial de indução à ocupação, inerente a qualquer rodovia, uma vez que esta 
interliga importantes estradas, cria novas rotas de acesso e circulação na RMSP, 
corta e conecta todos os principais eixos de expansão urbana da região – estrada do 
M’Boi Mirim, estrada de Itapecerica da Serra e Av. Sadamu Inoue - e tem a poucos 
metros de seu traçado cerca de 50 núcleo urbanos, apenas na Bacia da 
Guarapiranga (WHATELY; CUNHA, 2006a: 45). 

Como afirma Villaça (2001), o primeiro efeito que uma via regional provoca nos terrenos 
adjacentes é a melhoria de sua acessibilidade e, daí, sua valorização. A simples 
proximidade física de um terreno rural à cidade não o torna potencialmente urbano. É 
necessário haver acessibilidade, isto é, um sistema de transporte articulado. A sua presença 
constitui, então, o motor inicial do crescimento da cidade, que a absorve, total ou 
parcialmente, muitas vezes transformando-as em vias urbanas. De acordo com Villaça 
(2001: 70):  

As ferrovias provocam crescimento descontínuo e fortemente nucleado, em que o 
núcleo ou polo se desenvolve junto às estações. As rodovias - especialmente as 
expressas - provocam um crescimento mais rarefeito, descontínuo e menos 
nucleado que as ferrovias. Isso se deve às diferenças de acessibilidade oferecidas 
pelos dois tipos de via. Na ferrovia, a acessibilidade só se concretiza nas estações; 
na rodovia, pode se concretizar em qualquer ponto (VILLAÇA, 2001: 70). 
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 Relato dado por dois moradores residentes no Recanto Campo Belo III, Parelheiros, São Paulo.  
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Figura 57 – Simulação da evolução do uso do solo urbano e saúde das represas com a implantação do Rodoanel Trecho Sul*. 

Fonte: ISA. * Como o estudo foi realizado pelo ISA, por meio de imagens de satélite diferentes das utilizadas nos 
mapas apresentados no item 4.1, as manchas urbanas são distintas, pois foram elaboradas por meio de métodos 

diferenciados. 
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No Trecho Oeste, por exemplo, foram identificados dez acesso irregulares, novos núcleos 
urbanos, adensamento dos existentes, e invasão de áreas removidas pelo empreendimento, 
indicando que as restrições atuais da rodovia “Classe Zero” não vem sendo suficientes para 
evitar a criação de acessos e usos ilegais, bem como para conter o avanço populacional no 
entorno da rodovia (ISA/SVMA, 2005). 

Colabora para essa indução o fato de a região sul de São Paulo ser marcada pela carência 
em infraestrutura urbana e, em especial, de infraestrutura de transporte, apresentando uma 
malha viária ineficiente onde os bairros com crescimento significativo estão conectados à 
cidade formal apenas por poucas vias, geralmente de mão dupla e em péssimas condições 
de manutenção. A acessibilidade a essas regiões é precária, e o acesso às áreas centrais, 
onde está a oferta de empregos, se dá por meio de transporte coletivo insuficientes para 
atender a demanda e que transitam em vias isoladas de conexão, geralmente antigas 
estradas, resultando em longas viagens ‘casa-trabalho’ (FERREIRA, 2008; VILLAÇA, 2001). 

Já existe em toda a região ao sul do Rodoanel uma intrincada rede de circulação 
intermunicipal que é utilizada por moradores e produtores, formada por estradas 
secundárias em meio a uma urbanização dispersa. Como foi mostrado no item 4.1, parece 
estar havendo uma tendência de adensamento urbano por todo o arco 
M'Boi/Itapecerica/Embu-Guaçu/Parelheiros, ainda que atualmente disperso e pulverizado e 
menos intensa no município de São Paulo, onde existem Áreas de Proteção Ambiental. 

Deve-se ressaltar, ainda, a existência de um forte movimento na zona Sul favorável à 
construção de uma alça de acesso da região de Parelheiros ao Rodoanel que se acontecer 
de fato, provocará intensas transformações do ponto de vista social, econômico e ambiental. 
O movimento Acessa Zona Sul foi idealizado pela Associação Empresarial da Região Sul 
(AESUL), uma associação sem fins lucrativos que objetiva fomentar e fortalecer as 
iniciativas comerciais e empresariais da região. Esse agente pode ser enquadrado na 
categoria econômico, pois representa um agrupamento de setores empresariais com 
interesses comuns cujas atividades econômicas estão condicionadas pelas ações de 
regulamentação e provisão de condições gerais de produção no âmbito local, conforme 
mostrado no Quadro 8. 

De acordo com o presidente da AESUL “Não queremos que nossa região continue ilhada. 
Queremos integrá-la ao país, por isso o acesso ao Rodoanel é tão importante, seja por uma 
alça de acesso, ou pela construção de uma via marginal que ligue a Avenida Senador 
Teotônio Vilela à Regis Bittencourt ou à Imigrantes onde já existem alças de acesso160”.  

A existência de tal entroncamento indica duas situações contraditórias. A primeira diz 
respeito à melhoria no acesso da população a áreas nas quais há ofertas de trabalho muito 
próximas no ABC e no setor oeste da Metrópole; além de beneficiar a implantação de uma 
diversificação de atividades econômicas, sobretudo de grandes plantas voltadas para 
logística, produção, entre outras e, inclusive, incremento do setor terciário. Por outro lado, a 
sua concretização significa que o padrão de ocupação previsto na área de mananciais não 
seguiria o preconizado pela legislação, provavelmente contribuindo para comprometer muito 
rapidamente as áreas ainda vegetadas, margens de rios e novas áreas de adensamento 
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 Movimento Acessa Zona Sul. Disponível em: http://www.aesul.com.br/movimento-acessa-zona-sul/sobre.html. Acesso mai. 

2012. 
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poderão ser criadas (SANDEVILLE et al., 2010)161. Além desse acesso, na Av. Sadamu 
Inoue (antiga Estrada de Parelheiros), o estudo do ISA indicou mais dois acessos 
potenciais, além dos quatro existentes o projeto original: um na Estrada de Itapecerica e 
outro na Estrada do M’Boi Mirim, como mostrou a Figura 57. 

Devido às dinâmicas de expansão das áreas habitacionais já existentes e de importantes 
áreas produtivas e de comércio, que exigem circulação intensa de pessoas e produtos a 
partir dos poucos eixos viários indicados na Figura 23 o Rodoanel pode incrementar a 
intensificação dessa ocupação, mesmo sem os entroncamentos que podem ser construídos. 

Atualmente já é possível observar iniciativas de incentivos à instalação de empresas e 
indústrias na área, além de invasões associadas à presença da rodovia. As observações de 
campo corroboram os estudos realizados no âmbito do Plano de Manejo dos Parques a 
serem implantados como compensação ambiental da obra (SCIFONI, 2010), onde foi 
constatado: 

[...] em Embu uma nova área de favela, com barracos ainda em madeira junto a Vila 
Isis Cristina e, em Itapecerica da Serra, o mesmo processo junto à várzea do Rio 
Embu Mirim, no bairro da Lagoa. Neste último, em conversa com moradores 
constata-se que mesmo nos bairros mais populares, o peso do aluguel sobre a 
renda familiar, está continuamente “expulsando” população para novas frentes de 
ocupação, na forma de constituição de favelas. No caso em questão, no Jardim São 
Pedro, em Itapecerica da Serra, antigos moradores mudaram-se para área próxima 
as lagoas do Rio Embu Mirim, formando um núcleo de favela que é hoje o bairro da 
Lagoa (SCIFONI, 2010). 

O estudo cita, ainda, que “os novos barracos projetam-se sobre antiga zona rural, onde 
ainda se encontra uma antiga chácara com criação de animais”; e que a valorização da 
terra, como consequência da implantação do Rodoanel, pode ser verificada em Itapecerica 
da Serra, onde as imobiliárias já oferecem pequenas chácaras com preços elevados em 
função da localização ao lado do Rodoanel (SCIFONI, 2010). 

As análises de expansão urbana apresentada no item 4.1 indicam que a região ainda está 
em uma fase de adensamento da ocupação. Nesse sentido, o Rodoanel não atua como 
barreira à expansão da mancha urbana, na medida em que essa dinâmica decorre da 
continuidade do processo das décadas anteriores, a partir dos eixos de circulação viária 
apresentados na Figura 23. 

Por isso o Rodoanel poderá ter papel de catalisador de processos de expansão urbana, 
indicando um conflito instalado pelo próprio poder público responsável pela elaboração de 
políticas para a proteção das áreas de mananciais. Caso venha a ocorrer uma conexão 
transversal mais intensa, tal desenho modificaria ainda mais a dinâmica urbana da região, 
com impactos sobre os remanescentes ainda não protegidos nas imediações e com reflexos 
no padrão de ocupação da região.  

Cabe ressaltar ainda o fato de a região se inserir em um tecido urbano periférico que, ao se 
consolidar, deixa, quando deixa, poucas opções para a criação de espaços públicos de lazer 
e espaços de conservação ambiental. Apesar de o empreendimento prever um “Programa 
de criação e apoio a Unidades de Conservação” com incremento em área e número de 
parques naturais, observam-se limites à funcionalidade ambiental desses parques.  
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 Conclusões do Núcleo de Estudos da Paisagem (NEP) do Labcidade-FAU USP, que participou da elaboração do Plano de 
Manejo dos 9 Parques decorrentes da Compensação Ambiental do Rodoanel Trecho Sul, coordenado pelo Departamento de 
Geografia da FFLCH USP (Profa. Sueli Furlan) 
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O empreendedor propôs a criação de quatro Unidades de Conservação de Proteção Integral 
no Município de São Paulo (Parques Naturais), sendo uma na região do Jaceguava, com 
aproximadamente 283 hectares, uma na península Bororé, com aproximadamente 315 
hectares, uma na região do Itaim e outra na região da Varginha, as duas últimas perfazendo 
um total de 600 hectares. Além disso, a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A previu a 
implantação de mais três parques municipais: o Parque Itapecerica da Serra, o Parque do 
Embu, e o Parque Riacho Grande, em Santo André (Figura 58). 
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Figura 58 – Parques de compensação ambiental da implantação do Rodoanel Trecho Sul. 

De acordo com Sandeville et al. (2010), a forma como foram concebidos (extremamente 
fragmentados), as suas dimensões reduzidas, a crescente pressão urbana no entorno, a 
localização na fronteira entre o contínuo urbanizado e áreas ainda parcialmente ocupadas, 
indicam que essas áreas têm um potencial estratégico forte, mas insuficientes em si para 
salvaguardar uma função ambiental se os considerarmos apenas em seus perímetros. Os 
autores frisam que sua eficácia em termos de conservação dependerá de políticas e ações 
públicas e consorciadas que consigam atuar nesse quadro histórico de ocupação do 
território dos mananciais, redirecionando-o e garantindo sua articulação em um contexto 
mais amplo da paisagem. 

O “Parecer do Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de 
São Paulo sobre os impactos socioambientais do Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul” 162 
destacou que a solução adotada pelo projeto das Unidades de Conservação e dos Parques 
privilegiou um “recorte” e um seccionamento paisagístico. O projeto do Parque Várzeas do 
Embu-Mirim, por exemplo, optou pelo total encapsulamento dessa unidade de paisagem, em 
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 Documento produzido pelo Conselho Gestor da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, sobre os 
impactos socioambientais do Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul. Versão modificada. São Paulo, fevereiro de 2006. 



172 

 

detrimento de uma alternativa mais orgânica de conservação, a partir das várias outras 
opções de uso, em especial lazer e educação ambiental para a comunidade local. 

Deste modo, o referido Parecer conclui que “o empreendimento contribuirá para intensificar 
o grau de fragmentação do Cinturão Verde, comprometendo os potenciais corredores 
ecológicos necessários à manutenção da integridade das biotas, tanto do ponto de vista dos 
ambientes locais, quanto no que se refere à escala regional de conservação, na medida em 
que limita a conexão entre grandes unidades da paisagem distantes entre si” 163. 

Observa-se, portanto, que a ultrapassada visão desenvolvimentista que tantos danos têm 
causado às áreas de mananciais da metrópole paulista é ainda presente. As obras voltadas 
para atender uma demanda regional, metropolitana, conseguem transpor as diretrizes 
específicas estabelecidas para as áreas de mananciais e os equívocos já identificados há 
anos continuam a se replicar. 

Recentemente, vários veículos de comunicação divulgaram mais uma obra que vai contra os 
princípios estabelecidos para a proteção e recuperação dos mananciais: a instalação do 
Aeródromo Harpia, às margens do Rodoanel Trecho Sul (com previsão de uma alça de 
acesso entre os dois empreendimentos) entre os municípios de São Paulo e Embu-Guaçu 
(Figura 59). Segundo a Secretaria de Aviação Civil (SAC), o “aeroporto terá uma pista de 
1.830 metros de extensão e será capaz de operar, até 240 mil pousos e decolagens por 
ano. O novo aeroporto foi projetado para operar em uma área de aproximadamente 3,5 
milhões de metros quadrados – um dos últimos terrenos aptos a receber um 
empreendimento desse tipo na capital paulista”164. 
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Figura 59 – Localização aproximada do Aeródromo. 
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 Informações também disponibilizadas no endereço <http://www.espaco.org.br/site_mananciais/ ?tag=aeroporto-em-
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Na opinião de Mauro Scarpinatti, que faz parte da ONG Espaço Formação e De Olho nos 
Mananciais, o empreendimento previsto para a região de mananciais165: 

com certeza virá com discurso de progresso como foi feito com o Rodoanel. Para 
nós ambientalistas progresso é preservar a áreas produtoras da água que abastece 
São Paulo, é dotar a Região de infraestrutura digna para a saúde a educaçãos é 
assustador como não se aprendeu com o passado, com um modelo de 
desenvolvimento predatório e excludente e se insiste nos mesmos erros. Isso não é 
burrice, é pura ganância. Será a sentença de morte dos mananciais da Região Sul 
de São Paulo, pois este empreendimento tem a capacidade para atrair inúmeros 
outros e induzir a ocupação desta Região de forma extraordinária (SCARPINATTI, 
2013). 

Apesar de o Projeto ter sido vetado em primeira instância pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, ele foi aprovado em menos de quatro 
meses pelo governo federal. Em Audiência Pública166 realizada após o veto da Prefeitura, 
vários argumentos contrários à implantação da obra foram expostos, destacando-se a 
incompatibilidade com a legislação municipal e estadual e a contradição dos impactos da 
obra e dos recursos até hoje gastos para a recuperação do manancial Guarapiranga, tais 
como167: 

→ O terreno que abrigará o aeródromo situa-se entre a Zona Especial de Proteção 
Ambiental (Zepam) e a Zona de Proteção de Desenvolvimento Sustentável (ZPDS), 
estabelecidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de São Paulo (Lei 
nº 13.885, de 25 de agosto de 2004), a qual proíbe empreendimentos como 
aeroportos em determinadas áreas de preservação; 

→ O empreendimento está previsto dentro da Subárea de Ocupação Diferenciada 
(SOD), definida na Lei Específica no 12.233/06, onde deve ser privilegiada a 
expansão da rede de vias de acesso local de baixa capacidade e a execução de 
melhorias localizadas; 

→ Existem, no local, inúmeras nascentes consideradas áreas de preservação 
permanente, as quais são legalmente protegidas pelo Código Florestal Brasileiro (Lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012); 

→ O aeródromo deverá situar-se em uma importante área de conectividade, entre o 
Parque Ecológico Várzeas do Embu-Guaçu e o Parque Jaceguava, próximo à área 
de várzea do rio Embu-Guaçu, o principal formador da Represa do Guarapiranga; e 

→ Há registros de aves de médio porte, como tuiuiú e garças e mamíferos de pequeno 
porte, que serão afetados por ruídos, desmatamento e tráfego aéreo. 

Representantes de organizações da sociedade civil, técnicos de diversas áreas e cidadãos 
se reuniram para manifestarem a absoluta contrariedade à proposta por estar em flagrante e 

                                                           
165

 Notícia publicada em 25 de julho de 2013. Disponível em: <http://www.espaco.org.br/site_mananciais/ ?tag=aeroporto-em-
parelheiros>. Acesso 27 de jul. 2013. 
166

 Audiência pública realizada no dia 22 de agosto de 2013, na OAB-Santo Amaro, contando com a presença dos 
responsáveis pelo empreendimento, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, 
moradores e ambientalistas, vereadores e um dos sócios da obra, André Skaf. 
167

 Informações coletadas na Audiência pública realizada no dia 22 de agosto de 2013, na OAB-Santo Amaro. 
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total oposição às políticas desenvolvidas pelo setor público e às ações das organizações da 
sociedade civil que defendem as áreas de mananciais. 

Apesar de todo o respaldo legal e da mobilização da população, de técnicos, de estudantes, 
de ONGs, entre outros, os discursos de representantes do poder público a favor do 
empreendimento surpreendem pela naturalidade com que o problema é tratado: 

Se formos falar de legislação, as coisas se dão um jeito. Então temos que seguir 
brigando e apresentar soluções para a região (informação verbal168)  

O desejo do projeto vem lá de cima [Governo Federal] e a gente sabe que quando é 
assim a coisa acontece... querendo ou não! Vocês têm que focar a oposição em se 
adaptar ao que a obra vai causar. Essa é a realidade! (informação verbal169) 

A instalação desse empreendimento e a intenção de interligação com o Rodoanel traz 
indícios de uma transformação radical na paisagem contrária ao preconizado pela Lei 
Específica, pois motivaria a ocupação definitiva das margens do Rodoanel e a instalação de 
polos de logística nessa área. Deve-se ressaltar que a construção do aeródromo é prevista 
em uma das áreas mais preservadas da Bacia, próximo à planície de inundação e das 
várzeas do rio Embu-Guaçu. Essas formas preservadas quase não existem mais em seu 
estado natural na Região Metropolitana de São Paulo, e a escolha do local para a 
concretização do aeródromo deixa explícita a problemática relação “proteção versus 
desenvolvimento”. 

Em uma das notícias destacou-se a especulação imobiliária, que já foi apontada como um 
dos principais causadores da ocupação incompatível com o planejado pela região e que 
continua tendo efeitos na forma de ocupação da Bacia. “A simples notícia do projeto foi 
suficiente para agitar o mercado imobiliário local e desencadear um processo de 
especulação que, como já se sabe, expulsará a população de baixa renda para áreas mais 
distantes170”. A Figura 60 ilustra um recente anúncio de venda de um terreno utilizando 
como slogan a proximidade ao empreendimento. 

 
Figura 60 – Anúncio de terreno próximo à área destinada ao aeródromo de Parelheiros em projeto. 
Fonte: http://cidadesaopaulo.olx.com.br/maravilhoso-terreno-perto-colonia-alema-e-aeroporto-de-parelheiros-totalmente-plano-iid-503666780 

                                                           
168

 Relato de Jilmar Tatto, vereador do Partido dos Trabalhadores, na Audiência Publica sobre o aeródromo. 
169

 Relato de Sandra Tadeu, vereadora do partido Democratas, na Audiência Publica sobre o aeródromo. 
170

 Manifesto #aeroportoemParelheirosNÃO!, elaborado pelo “Movimento Aeroporto em Parelheiros Não!”. O documento foi 
assinado presencialmente e de forma eletrônica por quase mil pessoas. Disponível em: 
http://www.espaco.org.br/site_mananciais/ ?tag=aeroporto-em-parelheiros. Acesso 27 de set. 2013. 
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Sobre o futuro empreendimento Ferreira (2013) reflete:  

[...] o governo estadual e municipal têm incluído em seu discurso e em seus 
investimentos a importância e urgência de conter o avanço da cidade sobre estas 
áreas, evitando novas ocupações irregulares. Fica, dessa forma, evidente a 
contradição existente entre o discurso dos órgãos públicos e a proposta de 
construção de um aeroporto em Parelheiros, reconhecidamente uma região de 
vulnerabilidade socioambiental [...]. Desta forma, deve ficar claro que o problema 
não é o projeto do aeroporto em si, mas sim o modelo de desenvolvimento que ele 
ilustra e que a cidade de São Paulo está sendo obrigada a reproduzir 
continuadamente por décadas, em que o discurso que prevalece é o de que não há 
desenvolvimento sem destruição dos nossos bens naturais e sem segregação social. 

Nota-se, portanto, que os investimentos nas áreas de mananciais e as prioridades da ação 
pública, tanto no nível local quanto regional, geram efeitos às vezes contrários à 
necessidade de preservação do manancial e indicam uma contradição entre as políticas de 
proteção e as que visam o desenvolvimento da região. 

Os resultados apresentados indicam que, apesar de existirem uma série de ações em curso 
e respaldo legal para esse fim, muitos desafios ainda restam para tratar a dimensão do 
problema e os interesses que permeiam o tema. O aumento da população, inclusive de 
baixa renda, baixos níveis de eficiência de coleta e tratamento de esgoto, parâmetros de 
qualidade da água inferiores ao estabelecidos pela Lei e a forte pressão por novas formas 
de ocupação na área parecem apontar para um distanciamento do objetivo das políticas 
públicas.  

4.4 As ações na paisagem: tendências e perspectivas 

Os elementos sistematizados no trabalho apontam para uma possível configuração da 
paisagem da bacia no caso de serem mantidas as suas condições atuais predominantes e a 
natureza vigente de suas relações com a RMSP. As tendências indicam que a Bacia: 

→ Continuará sendo pressionada pela ocupação nos diferentes padrões, seja na forma 
de chácaras para população de média/alta renda ou nos moldes do padrão periférico 
marcado pela presença de assentamento de populações de baixa renda, já que esse 
é um fator intrínseco de sua localização na maior metrópole brasileira; 

→ Será influenciada pelos impactos da dinamização econômica de áreas geradoras de 
ofertas de empregos e que lhe são bastante próximas, como é o caso do Rodoanel 
(Figura 57) e, provavelmente, do aeródromo Harpia (Figura 59); e 

→ Terá o contingente populacional ampliado, influenciado fortemente pela demanda em 
obras de infraestrutura urbana e ambiental realizadas para tratar os problemas que 
historicamente marcam a Bacia e que continuam acontecendo. Nos locais onde se 
concentram os investimentos na temática revitalização urbana (Figura 47) que 
podem valorizar os terrenos e atrair um novo contingente populacional; e nas 
localidades próximas aos prováveis acessos do Rodoanel (Figura 57), que podem 
funcionar como catalisador de novas frentes de ocupação, espera-se uma explosão 
demográfica maior. 

Nessas condições, a população e a mancha urbana da Bacia aumentariam sobremaneira e, 
apesar dos recursos destinados à implantação de infraestrutura urbana e ambiental, não 
seria possível a consolidação de um padrão urbano qualificado em toda a sua extensão, 
com consequências nos padrões de potabilidade da água da represa e de seus tributários. 
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Haveria diminuição das áreas verdes, reduzindo as possibilidades de conexão entre 
corredores de biodiversidade, que poderia resultar em uma paisagem muito mais cinza do 
que verde, mais antropizada que natural. Essa possível configuração, apesar de indicar uma 
incapacidade de ação sobre os problemas, não é uma situação estática, mas dinâmica. 

Apesar de as tendências indicarem um quadro incompatível com a necessidade de proteção 
da área, foram identificadas áreas onde já existem intervenções e projetos que, apesar de 
estarem em curso, podem ser potencializados, devendo se expandir para outras partes da 
Bacia por meio de ações conjuntas e articuladas às características regionais. 

Com esses novos elementos, vislumbra-se um cenário mais otimista, considerando essas 
ações em andamento na Bacia, as condições ideais de negociação, e o controle da 
ocupação por meio de uma série de práticas específicas e articuladas. 

A partir dos mapeamentos apresentados neste trabalho e das informações atuais 
apresentadas neste Capítulo, efetuou-se um ensaio para a indicação de diferentes 
Macroáreas onde as ações podem ser ampliadas, emergindo possíveis orientações para o 
planejamento e a gestão de cada compartimento definido. A definição foi realizada por meio 
de características regionais sistematizadas, tais como: predomínio do uso e ocupação 
(urbano, em transformação ou natural); existência de fatores de pressão, como grandes 
obras públicas e privadas; e incidência das normas da Lei Específica da Guarapiranga. O 
Quadro 13 sintetiza a proposta e a Figura 61 ilustra a ocorrência espacial das Macroáreas. 

Deve-se destacar que as diretrizes estabelecidas nesta etapa final são oriundas da 
experiência em campo e do conhecimento das dinâmicas passíveis de serem contempladas 
por esse trabalho. Por esse motivo, não são completas, apenas indicam que há várias 
possibilidades atuais que podem contribuir para uma gestão integrada na região, 
considerando tanto aspectos urbanos, quanto ambientais e sociais, e que sejam 
economicamente viáveis.  

As expectativas da população, o modo pelo qual as pessoas ali atribuem significados e 
ressignificam a paisagem e as sucessivas aproximações escalares que permitem construir o 
conhecimento em diálogo, não foram consideradas na cartografia realizada neste trabalho, 
mas poderiam fornecer a instrumentação necessária para a escolha das ações pautadas na 
realidade e nas necessidades específicas de cada parte da Bacia. 

Optou-se por fazer um mapeamento que apresenta certa generalização nas Macroáreas, 
reconhecendo que não são manchas unificadas, ao contrário, cada uma apresenta dentro 
de seu perímetro peculiaridades infinitas e inúmeras conexões com o entorno da Bacia, as 
quais não poderiam ser abarcadas em sua totalidade no tempo de execução desta 
pesquisa. Por isso, é importante frisar que são apenas possíveis diretrizes para um futuro 
desejável dentro da complexidade e da escala espacial dos fenômenos urbanos, ambientais 
e sociais, devendo ser aprimoradas com estudos detalhados em cada temática apresentada. 
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Denominação 

Ações  Critérios para a definição das Macroáreas 
a serem utilizadas para a aplicação de 
ações conjuntas e articuladas às 
características regionais 

Temática 
principal 

Em Curso ou a ser exploradas 

Macroárea  
1 

Estruturação 
urbana 

Projeto Orla Guarapiranga 
 

Arquitetura e construção civil 
sustentáveis 

 
Estudos de Espaços Livres Urbanos 

 
Aproximação poder público-

população 

- Marcada pela ocupação urbana consolidada 
(Figura 45) e alta densidade demográfica 
(Figura 48); 
- Contém áreas residenciais, de comércio e 
serviços, indústrias, equipamentos urbanos, 
aglomerados subnormais (Figura 46), 
conectados pela malha viária urbana (Figura 
23); 
- Inserida na área de intervenção definida 
pela Lei Específica da Bacia do 
Guarapiranga como subárea de urbanização 
consolidada – SUC (Figura 41). 

Macroárea  
2 

Contenção  
da expansão 

urbana 

Projeto “Guarapiranga Sustentável” 
 

Estudos de conectividade da 
paisagem 

 
Aproximação poder público-

população 

- Apresenta grande potencial de 
transformação do uso não urbano para 
urbano; 
- Contém áreas com grande potencial de 
transformação da paisagem, contíguas à 
Macroárea 1; 
- Localização, próximo das principais vias 
que atravessam a Bacia e das áreas com 
ocupação urbana consolidada, bem como 
dos possíveis acessos do Rodoanel (Figura 
23); 
- Proximidade das áreas com investimentos 
na temática revitalização urbana, que podem 
atrair um contingente populacional (Figura 
47);  
- Inserida na área de intervenção definida 
pela Lei Específica da Bacia do 
Guarapiranga como subárea de urbanização 
em consolidação – SUCt; e de ocupação 
diferenciada – SOD (Figura 41); 
- Contém áreas em desacordo com a Lei 
Estadual 12.233/06, de acordo com 
sobreposição com os Planos Diretores 
Municipais, pois a incompatibilidade das leis 
podem dar origem a infrações (Figura 42). 

Macroárea  
3 

Recuperação 
Urbana e 
Ambiental 

 Programa 100 Parques para São 
Paulo 

 
 Programa de criação e apoio a 
Unidades de Conservação 

 
Práticas integradoras com a 

população 
 

Aproximação poder público-
população 

- Contém áreas, verdes ou não, passíveis de 
serem utilizadas para fins de conectividade 
dos atributos ambientais nas proximidades da 
região ocupada por usos urbanos (Figura 24); 
- Contém Unidades de conservação 
(implantadas e em implantação), parques 
(implantados ou em implantação) e outras 
áreas verdes não protegidas (Figura 23), 
localizada em meio à Macroárea 2 e próxima 
à Macroárea 1. 

Macroárea  
4  

Preservação 
de Recursos 
Naturais 

 Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) 

 
Programa de Remanescentes 

Florestais 
 

 Turismo sustentável 
 

Aproximação poder público-população 

- Apresenta um conjunto de qualidades 
naturais, tais como: Unidades de 
Conservação, cobertura vegetal, capoeira, 
parques (Figura 23); 
- Contém ocupações distantes da área urbana 
consolidada e com baixa densidade 
demográfica (Figura 48) 
- Inserida na área de intervenção definida pela 
Lei Específica da Bacia do Guarapiranga 
como subárea baixa densidade à ocupação – 
SBD (Figura 41), com características rurais e 
naturais, afastados de núcleos urbanos 
consolidados e com pouca aptidão à 
urbanização. 

Quadro 13 – Ações em curso e Macroáreas definidas para ampliação da abrangência da ação. 
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Figura 61 – Macroáreas definidas na Bacia para ações conjuntas e articuladas às características 

regionais. 
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Na Macroárea 1 a urgência é conter o avanço das ocupações em padrão incompatível com 
a função ambiental da Bacia, promover a urbanização e a regularização fundiária dos 
assentamentos urbanos precários e irregulares existentes, dotando-os de infraestrutura, 
serviços e equipamentos urbanos, minimizando os impactos decorrentes da ocupação 
indevida do território.  

Nas áreas já ocupadas, devem ser utilizadas técnicas de arquitetura e construção que 
permitam a ocupação da Bacia respeitando os índices de permeabilidade, reaproveitamento 
da água, eficiência energética; aproveitamento de estruturas pré-existentes; uso de 
materiais ecologicamente corretos; e planejamento territorial envolvendo a proteção de 
contornos naturais a fim de contribuir para a necessária qualidade dos recursos hídricos. 

Já nas áreas livres entremeadas às áreas urbanas consolidadas que a caracterizam devem 
ser planejados usos futuros no sentido de evitar a ocupação inadequada e qualificar a área. 
Os espaços livres urbanos não devem ser vistos como simples espaço residual, mas como 
elemento fundamental da forma urbana, devendo ser reintegrados à cidade. Devem ser 
elaborados propostas e projetos de espaços públicos para a revitalização das bacias dos 
mananciais e a preservação dos recursos hídricos, de modo a resgatar o papel dos fundos 
de vale como parte fundamental do sistema de drenagem natural, a expansão de áreas 
verdes, aumentando a permeabilidade do solo, além da criação de espaços de lazer para a 
população. Tais ações contribuem para incentivar a implantação de atividades compatíveis 
com a proteção e recuperação do manancial, conforme preconizado na Lei Específica; e  

O estudo de um sistema de espaços livres urbanos que consiga abranger todo o território 
com ocupação urbana na Bacia do Guarapiranga e bacias limítrofes permite explorar 
oportunidades para uma maior integração entre os usos urbanos existentes de forma a 
constituir um fator indutor de qualidade ambiental urbana. Queiroga (2011: 27) define o 
sistema de espaços livres urbanos como o conjunto agregado de elementos e relações que 
organizam e estruturam o conjunto de todos os espaços livres - aqueles com ausência de 
edificação, sejam eles urbanos ou não, vegetados ou pavimentados, públicos ou privados - 
de um determinado recorte urbano, da escala intra-urbana à regional.  

Um exemplo de ação em curso para tratar essa questão é o Projeto Orla Guarapiranga, que 
objetiva a recuperação da região da orla do Guarapiranga para as atividades de esporte, 
turismo e lazer, bem como a preservação ambiental de áreas públicas e áreas verdes 
remanescentes junto às margens da represa Guarapiranga com intuito de evitar ocupações 
irregulares, loteamentos clandestinos e degradação ambiental (Figura 62). É desenvolvido 
no âmbito do Operação Defesa das Águas; fruto do convênio entre as Subprefeituras de 
São Paulo e Governo do Estado de São Paulo que garantiu R$25 milhões para 
investimentos nessa obra (PMSP, 2012: 80). 

Os parques, que serão interligados por uma via pública, uma pista de caminhada e uma 
ciclovia, deverão ocupar, principalmente, áreas cedidas pela Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia – EMAE (empresa do Governo do Estado), a quem pertence o patrimônio 
da barragem, da represa e de suas margens. Ao todo, a orla da Guarapiranga contará com 
13 parques: 9 de Julho (que faz parte do Programa Mananciais), Hípico, São José, 
Herculano, Barragem, Castelo, Atlântica, M’ Boi Mirim, Praia do Sol, Ribeirão Caulim, Praia 
São Paulo, Prainha e Urbana Riviera. Na orla da Guarapiranga foram derrubados 
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aproximadamente de seis mil metros de muros e substituídos por gradis, construídos 5.400 
metros de ciclovia e 9.200 m² de calçadas ecológicas171. 
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Fonte: 

Parques Orla Guarapiranga: Prefeitura Municipal de São Paulo
Sistema Viário: Emplasa (2005)
Limite da Guarapiranga e Limites Municipais: FUSP (2009)
Organização: Priscila Ikematsu

Localização na Bacia do Guarapiranga

 
Figura 62 – Implantação de parques na Orla do Guarapiranga.  

Fonte: Operação Defesa das Águas. 

Apesar de restrito às margens da represa e ter apresentado problemas junto à população 
residente devido à forma de execução do Projeto, representa uma iniciativa para garantir 
usos compatíveis com a necessidade de proteção aos mananciais dentro de áreas 
intensamente urbanizadas.  

Outro ponto fundamental é a aproximação da percepção do espaço vivido com as 
proposições dos órgãos públicos, relacionando a estrutura urbana e ambiental na escala 
regional e sua correspondência na escala local e no cotidiano da população. A comunidade 
deve ser vista como parceira no processo de implantação projetos, obras e intervenções em 
áreas urbanas consolidadas. Por meio da formação e informação continuada dos líderes 
comunitários; do fortalecimento de processos de gestão locais concomitantemente aos 
processos de gestão regionais em curso; e do envolvimento dos moradores nas ações do 
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 Dados sobre o balanço das atividades desenvolvidas nos últimos 68 meses, no âmbito da Operação Defesa das Águas, 
apresentado no dia 07/12/12. Ressalta-se que a forma de execução das obras foi bastante criticada pela população que vive 
no entorno do Parque, como abordado anteriormente. 
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poder público, vislumbra-se uma potencialização positiva dos resultados das políticas 
públicas e dos processos de construção do urbano. 

Nessa Macroárea, caso se consolidem os investimentos em infraestrutura de saneamento; 
divulgação das normas incidentes e posterior assimilação do seu conteúdo pelos moradores 
e investidores; fiscalização eficiente, impedindo alteração do padrão construtivo definido em 
lei; aproximação do poder público e da população; aproveitamento dos vazios urbanos por 
meio do planejamento de um sistema de espaços livres; bem como a execução de projetos 
intersetoriais articulados, pode-se minimizar os problemas em algumas localidades e reduzir 
os conflitos do ponto de vista urbanístico, social e ambiental.  

Na Macroárea 2 deve ser prioridade a fiscalização e o monitoramento do espaço urbano, 
pois a sua ausência torna as áreas próximas às manchas urbanas, vulneráveis à ocupação 
ilegal. Como foi apresentado, a Bacia apresenta crescimento demográfico elevado e está 
localizada em uma região submetida a diversos vetores de pressão. Além disso, a 
valorização tanto relacionada às obras de reurbanização de favelas quanto de 
empreendimentos de grande porte favorece a especulação imobiliária. Essas características 
apontam para a possibilidade de crescimento das favelas existentes, bem como para a 
invasão de novas áreas hoje caracterizada pela existência de fragmentos significativos de 
vegetação natural ou implantada, entremeados por atividades agrícolas, sítios e chácaras de 
recreio e pequenos núcleos urbanos esparsos.  

Nessa Macroárea é preciso desenvolver soluções que estimulem usos compatíveis com a 
proteção e instrumentos que viabilizem a contenção da expansão sobre áreas que ainda 
apresentam cobertura vegetal, importantes nascentes e córregos contribuintes de represas 
e ecossistemas associados e, ao mesmo tempo, permita manter a ocupação do solo com 
baixa densidade populacional e construída, preservando e/ou recuperando os recursos 
naturais e paisagísticos existentes. Para isso, devem ser integradas políticas ambientais e 
urbanas que contemplem o conjunto da cidade em uma diversidade de soluções. O 
resultado será uma zona de amortecimento com a finalidade de evitar o transbordamento da 
ocupação urbana em áreas livres desse tipo de uso.  

A atenção a essas áreas é imprescindível, pois a sua localização estratégica na metrópole 
muitas vezes faz com que o urbano tenha mais importância para as administrações 
municipais, que se orientam pelos problemas mais visíveis, deixando as áreas naturais, 
rurais afastadas e o agrícola - que estão submetidos a uma intensa pressão de 
transformação - sem um atendimento de mesma grandeza. 

A prática da agricultura orgânica é uma forma de uso do solo mais condizente com os 
objetivos da proteção dos recursos naturais, principalmente hídricos, e da instalação de 
atividades compatíveis com a vocação da área. Apesar de o tema ter sido pouco abordado 
nas políticas públicas anteriores aos anos 2000, é inaugurado um novo debate acerca de 
usos rurais ainda existentes na metrópole paulista.  
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O Projeto “Guarapiranga Sustentável” tem como 
objetivo promover o desenvolvimento rural 
sustentável na região, minimizar os impactos 
negativos da agricultura convencional e da expansão 
urbana desordenada, promover ações articuladas 
que promovam a sobrevivência da agricultura familiar 
e aumentem a sua competitividade e possibilitar o 
cumprimento da Lei Estadual 12.233/06. Os 
agricultores que aderirem ao Protocolo de “Boas 
práticas Agrícolas”, iniciando sua adequação, 
poderão usar o Selo de Indicação de Procedência 
Guarapiranga, como forma de divulgação e incentivo 
aos seus produtos.  

  

Figura 63 – Selo Guarapiranga. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo 

O município de São Paulo já tinha, em 2004, publicado a Lei Municipal n° 13.727, de 12 de 

janeiro de 2004, que criou o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana – PROAURP. 
Recentemente, foi iniciado um processo de mapeamento nas áreas rurais do Município que 
vem sendo realizado pelo poder público, respaldado por uma série de leis ambientais, com o 
objetivo de reduzir o impacto da agricultura nas áreas de mananciais por meio da conversão 
para práticas agroecológicas172.  

Em 2009 foi divulgada a Resolução Conjunta nº 08, de 21 de dezembro de 2009, firmado 
entre a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento (SAA) e Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (SMA). Esta resolução estabelece diretrizes para incentivar as práticas de 
agricultura sustentável em Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Unidade 
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Alto Tietê e regulamenta o processo de 
conversão agroecológico. Como consequência, os produtores locais terão quatro anos para 
praticar o manejo sustentável do solo. O poder público deve dar apoio ao processo de 
conversão dos sistemas de produção, principalmente à agricultura familiar que constitui 
cerca de 80% dos agricultores na região de mananciais sul (SANDEVILLE et al., 2011). 

O município de São Paulo foi o pioneiro na implantação do Protocolo de Boas Práticas. 
Posteriormente esse modelo deverá ser replicado em outros municípios da Bacia (Embu, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Cotia e Juquitiba). O Protocolo 
é uma das estratégias para estimular a adoção de boas práticas agrícolas pelos agricultores 
na região da bacia da Guarapiranga. Suas diretivas visam o aumento da sustentabilidade 
social e ambiental dos sistemas de produção e comercialização na região. A iniciativa 
abrange sete municípios, uma área de 64 mil hectares e mais de mil agricultores da Bacia. 

O processo de conversão agroecológica exemplifica como as ações localmente planejadas 
que podem ter impacto regional. A agricultura ecológica surge como uma importante 
estratégia de preservação participativa, pois a existência da propriedade rural na paisagem 
da Bacia promove ações que vão além de benefícios privados. Com efeito, o agricultor 
colabora na preservação daquela área por meio de prestação de serviços ambientais, como 
proteção da área verde e da qualidade da água, e contribui para evitar e a desvalorização 
das terras; prevenir e controlar a expansão urbana desordenada; e fortalecer a rede social 
local por meio da promoção da agricultura familiar no território periurbano. 
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 Sobre esse assunto, ver Miketen (2013), que estudou a agricultura e conservação ambiental: o caso da APA Bororé-Colônia 

no município de São Paulo. 
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Adicionalmente, nas áreas onde não é desenvolvida a prática agrícola e que permanecem 
remanescentes de vegetação ou usos de baixa densidade, mas bastante fragmentados do 
ponto de vista ecológico, podem ser elaborados estudos de conectividade de paisagem. A 
fragmentação e isolamento dos diferentes habitats podem ser estudados por meio das 
técnicas propostas pela ecologia de paisagens, definindo áreas de potencial interesse à 
preservação e conservação. As setas indicadas na Figura 24 exemplificam algumas áreas 
onde deve ser feito uma análise da estrutura da paisagem (corredores, matrizes, pontos de 
ligação) e um posterior detalhamento do potencial de conectividade entre os fragmentos 
existentes.  

No âmbito do Plano de Manejo dos Parques da Compensação do Rodoanel Trecho Sul, 
coordenado pelo Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH USP), foi realizada uma análise pautada nos preceitos da ecologia da 
paisagem (estudo das métricas da paisagem + dados sobre espécies + níveis de proteção). 
Os resultados indicaram que a Bacia do Guarapiranga, juntamente com a Bacia da Billings 
apresentam alta potencialidade para conservação, notadamente na área definida como 
Macroárea 2. Considerando todas as dinâmicas que imperam na área de estudo, devem ser 
permitidas ocupações, mas que sejam articuladas a critérios de preservação e conectividade 
ambiental, pois os usos urbanos não são possíveis de permanecerem apenas dentro dos 
limites da Macroárea 1. 

Na Macroárea 3 aparecem elementos potenciais para a ‘Preservação e Recuperação 
Ambiental’. A implantação de parques e áreas de lazer é uma forma de manter espaços 
preservados e sem alterações e/ou evitar expansões de construções irregulares (PMSP, 
2012: 70).  

O Programa 100 Parques para São Paulo, iniciativa da Prefeitura Municipal e lançado em 
janeiro de 2008, levantou e reservou áreas para serem transformadas em parques em 
diversas regiões da cidade (parques urbanos, lineares e naturais). O critério de escolha das 
localizações para implantação dos futuros parques foi embasado na identificação de áreas 
públicas existentes, assim como áreas ambientalmente frágeis, principalmente concentradas 
nos extremos sul e norte do município, bem como aquelas produtoras de água e de fundos 
de vale. A expansão de áreas verdes é uma iniciativa fundamental para a preservação dos 
mananciais, representando uma nova prática relacionada ao planejamento urbano em uma 
paisagem marcada por intensas disparidades socioambientais. 

Outro exemplo de intervenção nessa temática é o “Programa de criação e apoio a Unidades 
de Conservação”, apresentado no item 4.3, que compreende vários programas e ações no 
sentido de minimizar os impactos previstos pela construção do Rodoanel Trecho Sul, seja 
com o aumento da área florestada em relação ao originalmente previsto, com o projeto de 
plantio das faixas lindeiras à rodovia, seja com o incremento em área e número das futuras 
unidades de conservação (Figura 64).  



184 

 

SÃO 
PAULO

EMBU
GUAÇU

EMBU

ITAPECERICA 
DA

SERRA

320000

320000

330000

330000

7
3
7
0
0
0
0

7
3
7
0
0
0
0

7
3
8
0
0
0
0

7
3
8
0
0
0
0

Parques previstos ou em implantação

Limites

Parque Estadual Várzeas do Embu-Guaçu

Parque Estadual Guarapiranga

Bacia do Guarapiranga

Reservatório

Limite Municipal

Organização: Priscila Ikematsu

Localização na Região Metropolitana de São Paulo

Parques de Compensação Rodoanel Trecho Sul

Parques Orla do Guarapiranga

Parques Lineares (Habisp, 2012)

Programa 100 Parques para SP

Parque da Barragem

P
a
rq
u
e
 9
 d
e
 J
u
lh
o

P
arq

u
e L

in
ear C

au
lim

Parque 
M'Boi Mirim

Parque
Herculano
Guavirituba

Parque 
Municipal
Embu

Parque 
Municipal
Itapecerica

Unidade de
Conservação
Jaceguava

Unidade de
Conservação

Itaim

Parques

 Lineares
Pa
rq
ue
 L
in
ea
r C
oc
ai
a

Parques existentes

 
Figura 64 – Parques existentes, previstos ou em implantação na Bacia do Guarapiranga.  

Apesar do entendimento de que esse conjunto de compensações propostas não minimiza o 
impacto a outros serviços ambientais importantes para a Reserva da Biosfera, esses 
parques poderão vir a ter um importante papel social na região, conjugado à função 
conservacionista. De acordo com Sandeville et al. (2011): 

As áreas com presença de fragmentos vegetacionais permitem constituir corredores 
e trampolins ecológicos ao sul do Rodoanel, contribuindo para a necessária 
permeabilidade do solo e qualidade dos recursos hídricos. No entanto, os parques 
decorrentes da compensação ambiental em implantação estão inseridos em meio a 
uma dinâmica urbana muito intensa e com marcada ausência do Estado. 
Entendemos que essa condição urbana deva ser assumida positivamente na 
formulação dos seus programas de uso, aliando a função de conservação a um 
papel social atento às necessidades dos moradores de seu entorno (SANDEVILLE 
et al., 2011)  

Estudos do NEP-Labcidade-FAUUSP no âmbito do Plano de Manejo dos Parques de 
Compensação do Rodoanel Trecho Sul (SANDEVILLE et al., 2010) já indicaram a 
importância de um programa social inteligente e de longo prazo para definir o papel que os 
parques podem vir a ter na região. Uma estratégia mais abrangente poderia contribuir para 
uma articulação mais relevante de suas instalações com a população residente e por meio 
de programas visando promover melhorias na qualidade de vida, focando na formação, 
capacitação e outras estratégias de aproximação. 

Muitas são as dificuldades de gestão e direcionamento dos processos em uma realidade 
cheia de necessidades, mas ainda é possível o esforço de conjugá-lo com a conservação 
das significativas características naturais e do potencial cênico da região. Portanto, os 
conflitos identificados neste trabalho apontam, mais uma vez, para a urgente orientação e 
diálogo com a população do entorno dos Parques bem como uma construção institucional 
integrada ou em colaboração com outras instituições na região para a conservação dos 
atributos da Macroárea 3. Acredita-se na potência dessa integração na estruturação dessa 
paisagem, pois por estarem localizados em um contexto urbano de enorme complexidade e 
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dinamismo, torna-se fundamental ultrapassar a visão estritamente preservacionista e 
fragmentada nesse contexto de grandes necessidades. 

A realização de um estudo mais profundo sobre as possibilidades de vinculação das áreas 
verdes ou sem ocupação humana com os parques implantados ou em implantação, 
associado às práticas integradoras com a população residente pode fazer surgir grandes 
possibilidades de conectividade entre os fragmentos, formando um sistema mais amplo e 
eficaz de preservação. 

Na Macroárea 4 o destaque é a necessidade de manutenção das condições naturais dos 
elementos que compõem essa paisagem e dos serviços ambientais prestados pelos 
sistemas existentes, em especial aqueles relacionados com a produção da água, 
preservação da biodiversidade e das demais funções ecológicas, tais como a qualidade do 
ar, o equilíbrio climático, a proteção ao solo e o bem-estar humano.  

A valoração econômica de áreas prestadoras de serviços ambientais é uma nova forma de 
reverter a lógica tradicional de que as áreas de mata, vegetação de várzea, campos 
antrópicos, nascentes, unidades de conservação, entre outras distantes da infraestrutura 
urbana que dita os rumos da valorização, sejam áreas sem nenhum valor econômico 
(SEPE, 2008).  

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), tanto aqueles relacionados diretamente com 
a água quanto os que sofrem influência e que influenciam de alguma forma esse recurso, é 
uma prática que favorece a manutenção das nascentes, a produção e a qualidade da água 
dos mananciais.  

Entre os serviços derivados diretamente da água podem ser citados: os serviços de 
regulação hídrica, purificação da água, suporte aos processos ecológicos e a água como 
bem. Entre aqueles que direta ou indiretamente se relacionam com a água, tem-se os 
serviços de regulação climática, recursos genéticos, controle de doenças, serviços culturais, 
controle de enchentes, controle de erosão, manutenção de processos naturais e 
biodiversidade, amortecimento de impactos antrópicos, sequestro de CO2, produção de 
alimentos e produção florestal (madeireira e não madeireira), conforme discutido no 
Seminário Guarapiranga 2006 (WHATELY; CUNHA, 2006a).  

Nesse Seminário, as principais proposições decorrentes desta discussão foram: 1) 
necessidade de políticas públicas que fomentem atividades menos degradantes nas áreas 
periurbanas a fim de viabilizar sua conservação e a manutenção dos serviços ambientais 
prestados; 2) valoração dos serviços ambientais e implementação de mecanismos de 
pagamento por serviços ambientais para criar um fluxo permanente de recursos financeiros 
que viabilize sua conservação; e 3) incorporação do conceito de “bem-estar humano” na 
avaliação e valoração dos serviços ambientais prestados pelas áreas de mananciais 
(WHATELY; CUNHA, 2006a). 

Como exemplo nessa vertente, cita-se o “Projeto Oásis”, pioneiro no Estado de São Paulo 
na preservação de mananciais e pagamento de serviços ambientais. Desenvolvido na Bacia 
do reservatório Guarapiranga desde 2006 pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza, o projeto resultou em contratos com 14 proprietários, totalizando 747,7 ha 
protegidos em 2012. 
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Para definir as localidades onde o 
projeto foi iniciado, a área total do 
projeto foi dividida em 28 sub-bacias, 
e estas foram agrupadas em 3 níveis 
de prioridade (Figura 65), de acordo 
com o seu grau de conservação e de 
contribuição para a produção hídrica, 
destacando os seguintes itens: 
fornecimento de água para 
Guarapiranga; maior produção hídrica 
e maior fragilidade ambiental; entorno 
de unidades de conservação de 
proteção integral; e maiores índices 
de cobertura vegetal e menores 
índices de urbanização (FUNDAÇÃO 
GRUPO BOTICÁRIO, 2011).   

 

Figura 65 – Área de abrangência do Projeto Oásis. 
 Fonte: Fundação Grupo Boticário (2011). 

Seguindo um plano específico de captação de recursos para o Projeto Oásis, vem sendo 
realizado um trabalho de prospecção de potenciais doadores, com vistas a garantir a 
destinação de recursos aos proprietários na forma de premiação por serviços 
ecossistêmicos, de acordo com as metas e prazos definidos (FUNDAÇÃO GRUPO 
BOTICÁRIO, 2011).  

Similarmente, o Estado iniciou o projeto Mina D’Água que objetiva a proteção de nascentes 
em mananciais de abastecimento público, por meio de parcerias com as Prefeituras 
(convênio). O Projeto está pautado no Decreto Estadual nº 55.947/10, que institui o 
Programa de Remanescentes Florestais, e prevê o pagamento por serviços ambientais aos 
proprietários conservacionistas. Possibilita a criação de projetos de PSA por Resoluções 
SMA para diferentes regiões do Estado. Foram selecionadas áreas piloto e, por isso, ainda 
não atingiu a área de estudo. 

Ainda existem vários aspectos que precisam ser aprimorados nessa temática, tanto como 
ação local quanto como política de governo. Um exemplo diz respeito ao valor a ser pago, 
pois os valores são estimados em função dos custos de oportunidade da terra nas áreas 
produtoras de água, onde os pagamentos respondem à uma lógica exclusiva do mercado, 
ou seja, à lei da oferta e demanda (WHATELY; HERCOWITZ, 2008). Os autores mencionam 
como alguns dos problemas para a efetivação do PSA a falta de informação científica, a 
falta de participação dos atores sociais chave e a falta de disposição a pagar, que pode se 
dar pela resistência dos atores sociais que utilizam os serviços ambientais de forma gratuita 
ou pela falta de recursos financeiros. 

Não se pretende concordar ou discordar dessas práticas em curso, pois sempre há 
limitações e críticas à prática desses projetos pioneiros. Buscou-se apenas exemplificar 
ações que já vem ocorrendo no sentido de proteger os mananciais e que necessitam ser 
pensadas e integradas a processos de gestão, novamente envolvendo a população nas 
ações e na gestão. 

Por fim, cabe destacar o turismo como importante alternativa de desenvolvimento para a 
Bacia, representando uma excelente forma de fortalecer atividades compatíveis com a 
preservação do manancial. 
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A região conta com importantes 
atributos que potencializam a sua 
vocação turística e justificam que 
sejam implementadas ações de 
turismo ecológico e cultural. A 
presença de importantes fragmentos 
de mata, fontes de águas minerais, 
riachos, cachoeiras, cumes de 
montanha de observação privilegiada 
da paisagem, e grandes áreas de 
várzea como as do rio Embu-Guaçu e 
Embu-Mirim devem ser exploradas de 
forma a incentivar ações de turismo e 
lazer, inclusive com aproveitamento 
da ferrovia e dos equipamentos e 
instalações existentes na Bacia. No 
município de São Paulo, por exemplo, 
a Prefeitura quer estimular o 
ecoturismo na área e, junto com o 
Sebrae e outros parceiros, 
desenvolveu roteiros a serem 
percorridos na região (Figura 66).  

 
Figura 66 – Folder para divulgação do potencial turístico 

de Parelheiros.  
Embora seja bastante precária a infraestrutura para atividades turísticas na região, as 
administrações municipais são unânimes quanto à afirmação de suas vocações turísticas, 
citando a necessidade de conscientizar e sensibilizar a sociedade para a importância do 
turismo como instrumento de crescimento econômico, de geração de emprego, de melhoria 
da qualidade de vida da população e de preservação do seu patrimônio natural e cultural. 
Para isso, é fundamental estabelecer parcerias com os diferentes níveis do poder público, 
iniciativa privada e comunidade local, motivar os segmentos organizados do município a 
participarem da formulação e da co-gestão do plano de desenvolvimento sustentável do 
turismo; elevar os níveis de eficiência e eficácia da prestação dos serviços voltados para as 
atividades turísticas; e promover os meios para dotar os municípios, de potencial turístico, 
de condições técnicas, organizacionais e gerenciais para o desenvolvimento das atividades 
turísticas, conforme já estabelecido no Programa Nacional de Municipalização do Turismo 
(BRASIL, 2007). 

Apesar de reconhecer que os exemplos de ações brevemente apresentados contribuem 
para incentivar a implantação de atividades compatíveis com a proteção e recuperação do 
manancial, conforme preconizado na Lei Específica da Guarapiranga, elas ainda são pouco 
expressivas em relação à área da Bacia que abriga ainda importantes remanescentes de 
mata atlântica, sendo a maior parte das notícias disponibilizadas em sítios eletrônicos, 
boletins e apresentações técnicas voltadas a obras de revitalização urbana, medidas que 
podem ser classificadas como corretivas. 

Tais constatações corroboram os dizeres de Whately et al. (2008: 321): 

[...] se considerarmos as duas frentes de luta das políticas de mananciais da década 
de 90 – proteger o que ainda está preservado e sanear onde já está ocupado de 
forma precária e irreversível – pode-se afirmar que as propostas vão na direção de 
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sanear o que está ocupado. É neste sentido que surge a principal crítica feita às 
políticas atuais para os mananciais: tratam parte do problema. Isto porque, ao não 
atuar na mesma intensidade para a proteção das áreas ainda preservadas (parcela 
significativa da área de mananciais de São Paulo) e recuperação de áreas 
ambientalmente sensíveis, corre-se o risco de que estas sejam, em um futuro 
próximo, as áreas de intervenção de novos programas de saneamento e 
urbanização.” (WHATELY et al., 2008: 321). 

As medidas corretivas atuam somente nas irregularidades, pois só são necessárias após a 
ocorrência do dano ou da desobediência às normas. A atuação corretiva como ferramenta 
de controle, no sentido mais abrangente, torna-se pouco eficaz, como já havia sido 
concluído por Teixeira et al. (2009). Por isso a importância de integrar programas e políticas 
regionais e setoriais referentes à habitação, transporte, educação, saúde, saneamento 
ambiental, infraestrutura, manejo de recursos naturais e geração de renda, necessários à 
preservação do meio ambiente, no âmbito das diferentes escalas institucionais e com foco 
na prevenção dos problemas. 

A análise das possibilidades de utilização dos recursos e serviços no sentido de assegurar e 
alcançar a contínua satisfação das necessidades humanas para as gerações presentes e 
futuras assinala para priorização de uma abordagem preservacionista e não imediatista, que 
poderia trazer resultados muito mais satisfatórios no que concerne à manutenção da 
biodiversidade e produção de água, do ponto de vista local e regional.  

Por fim, deve-se mais uma vez reforçar a importância do envolvimento local no 
planejamento da paisagem em todas as Macroáreas definidas na Bacia. Entende-se que a 
ausência dessa inclusão influencia nas ações em curso, pois, sem uma união em torno de 
um objetivo comum, não há uma mudança na relação dos moradores com o meio ambiente 
e a paisagem, nem um compartilhamento de experiências e participação da comunidade na 
co-gestão compartilhada do manancial. Por outro lado, a capacitação da população, a sua 
inserção em processos educativos e participantes dentro da problemática apresentada e a 
criação de canais de comunicação entre a comunidade e a administração pública contribui 
para o aumento da autoestima individual e coletiva, favorece a transformação de hábitos e 
atitudes e pode trazer consequências positivas na implementação dos instrumentos de 
proteção dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. 
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CONCLUSÕES 

As transformações na paisagem, as dinâmicas urbanas da maior metrópole do Brasil; a 
consolidação de um padrão urbano incompatível com a função ambiental da Bacia; as ações 
do poder público, desde o sistema de planejamento e gestão até a implementação das 
normas incidentes na área; e os conflitos de interesses entre a necessidade de proteção e a 
intenção de desenvolvimento da área foram os temas abordados neste trabalho. 

As áreas de proteção aos mananciais na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) são 
uma das poucas disponíveis para a expansão urbana e tem se constituído em arena onde 
se confrontam interesses de diferentes grupos sociais. A localização da Bacia, na fronteira 
entre o contínuo urbanizado e áreas ainda parcialmente ocupadas ou livres de ocupação na 
maior metrópole do Brasil, gera uma tensão constante entre os objetivos da Política de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais e os interesses econômicos vigentes. Assim 
sendo, muitas propostas de melhoria da qualidade socioambiental da área de estudo 
precisam enfrentar um verdadeiro jogo de interesses e de trâmites burocráticos que 
dificultam um planejamento permanente e com ações em longo prazo na gestão da 
paisagem. 

Como os problemas na área de estudo são há muito tempo conhecidos e debatidos, não 
faltam instrumentos legais nem responsáveis pela concretização das intenções de proteção 
e recuperação da Bacia do Guarapiranga. Desde a aprovação da primeira Lei de Mananciais 
(Leis Estaduais n° 898/75 e 1.172/76); a sua substituição por uma Lei Específica (Lei 
Estadual n° 12.233/06); até as obras e intervenções realizadas e em curso na área de 
estudo, muito se tem avançado no propósito de resguardar essa importante Bacia.  

Essas iniciativas, embora não tenham coibido a ocupação urbana em sua totalidade, 
manteve parte do território com suas características naturais. A existência de áreas não 
habitadas é ainda significativa na Bacia, pois apesar da mancha urbana expressiva no 
entorno da Represa, contém cobertura vegetal e campos antrópicos que marcam grande 
extensão de sua paisagem.  

Mesmo não sendo possível sistematizar os avanços em termos quantitativos oriundos da 
aplicação da Lei Específica (áreas regularizadas, áreas recuperadas ambientalmente, 
projetos de recuperação de interesse social, entre outros), entende-se que a concepção da 
atual lei de mananciais representa um avanço em relação às políticas de comando e 
controle anteriormente aplicadas. Ela estabelece as diretrizes e as normas para a proteção 
dos mananciais da RMSP, apresentando a concepção de um Plano de Desenvolvimento e 
Proteção Ambiental; a necessidade de compatibilizar interesses estaduais e municipais; a 
possibilidade de regularização fundiária; a importância da fiscalização integrada e a 
existência de um sistema de informações para dar suporte à gestão compartilhada entre os 
agentes públicos e a sociedade civil.  

O Sistema de Planejamento e Gestão pensado para integrar setores e instâncias 
governamentais e a sociedade civil; e os programas e políticas regionais e setoriais, 
necessários à preservação do meio ambiente e dos mananciais também é um progresso na 
forma de gestão da Bacia.  

A despeito desses avanços, as informações compiladas neste trabalho indicam que várias 
lacunas ainda restam para a operacionalização deste Sistema, a saber: pouca força política 
para tratar o tema nas diferentes instâncias do Governo; a falta de uma campanha ampla de 
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esclarecimento sobre a nova Lei; a não adequação, por parte dos municípios, de suas 
legislações; e a falta de divulgação de informações sobre a real situação da qualidade da 
água da Guarapiranga frente as metas estabelecidas para 2015 na Lei.  

Essas são condições necessárias para possibilitar os atores envolvidos com a gestão, bem 
como para a sociedade em geral, saber a distância entre o que se tem hoje e o que é 
previsto na lei, o que resultaria em um grau de engajamento maior para a recuperação do 
manancial. O reduzido quadro de funcionários, a impossibilidade de uma avaliação objetiva 
dos resultados da Política; a dificuldade de fiscalizar as normas estabelecidas e de 
envolvimento de outros atores; os obstáculos para concretizar ações unificadas entre os 
entes federativos no contexto hidrográfico, entre outros, resultam em uma legislação 
insuficientemente aplicada. 

Esse fato também é comprovado pelo levantamento bibliográfico, entrevistas, leitura de atas 
das reuniões plenárias do Subcomitê de Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga (SCBH-CG), 
a observação participante no colegiado gestor e o acompanhamento de eventos 
relacionados à temática em análise. As informações sistematizadas revelaram que há 
demandas por parte dos gestores públicos, da sociedade civil e dos moradores para o 
fortalecimento dos vínculos entre os entes do sistema de gerenciamento de recursos 
hídricos, embora exista uma norma que regulamenta e estimula a democratização da gestão 
da Bacia. 

Apesar de a participação institucionalizada ser vista como uma conquista pela possibilidade 
de incorporar experiências locais ao conhecimento técnico-científico foram assinaladas 
dificuldades políticas e de ação do poder público, além da descrença por parte da 
comunidade de melhoria da situação atual. Entre os elementos associados a essa 
problemática podem ser salientados: a forma como está estruturado o colegiado; o pouco 
compartilhamento de informações; e as insuficientes condições para um envolvimento mais 
profundo dos atores. 

Para viabilizar efetivamente a participação em um ambiente de igualdade de oportunidades 
e de enfrentamento da assimetria de informação e de poder, é necessário que o especialista 
dialogue com o leigo e que o Estado disponibilize o suporte técnico e financeiro para que a 
autonomia decisória do comitê e subcomitê se realize.  

Verificou-se que o SCBH-CG vem trabalhando no sentido de equalizar tais dificuldades, 
constatado pelos assuntos em pauta nas reuniões plenárias e pelos depoimentos coletados. 
Contudo, ainda é preciso ampliar a dinâmica interativa entre entes de fora do governo e o 
poder público, pois as discussões se restringem a um grupo seleto de pessoas. O poder 
público só pode cobrar responsabilidades coletivas e individuais da sociedade se também 
cumprir sua parte neste horizonte legal, se mostrar as alternativas, partilhar os erros e 
construir junto soluções.  

Além disso, entende-se que a participação deve ultrapassar a barreira institucional e 
envolver um número maior de pessoas, pois o Sistema pensado para tratar dos recursos 
hídricos não permite formas eficientes de aproximação com os atores locais. O 
conhecimento situado, crítico e reflexivo desses atores pode ampliar as condições de intervir 
na realidade e auxiliar a gestão de recursos hídricos e a manutenção das características da 
Bacia.  

A desarticulação entre os fóruns regionais e locais também foi citada pelos interlocutores, 
indicando que os problemas ainda não são tratados de maneira integrada e questões 
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comuns ou complementares acabam ficando isoladas nos seus respectivos conselhos. 
Embora já existam espaços que permitem a aproximação entre os atores e agentes, como: 
fóruns locais, conselhos gestores dos Parques ou de Unidades de Conservação; 
Subcomitês de Bacia Hidrográfica; conselhos municipais; entre outros, é preciso congregar 
a comunidade, os gestores e os conselhos no sentido de buscar um caminho para discutir 
as questões próximas do cotidiano dos moradores e também com impacto mais amplo na 
Bacia.  

Percebe-se a urgente necessidade de estabelecer as condições para o desenvolvimento de 
ações que explorem as potencialidades locais, considerem as dinâmicas regionais e 
priorizem a prevenção, independente dos interesses político-partidários. A Bacia do 
Guarapiranga é declarada de interesse estratégico pela legislação em análise, o que por si 
só já justifica a emergência de encontrar as formas adequadas para aplicar recursos no 
desenvolvimento da região de forma compatível com a sua função ambiental.  

Mas as dinâmicas atuais analisadas por meio do levantamento documental recente 
realizado neste trabalho indicaram o crescimento da ocupação urbana e também 
populacional, com aumento de loteamentos de chácaras e também de aglomerados 
subnormais, estes marcados pela ausência de infraestrutura de saneamento e pela 
presença de uma população de alta vulnerabilidade social. Foram identificados, ainda, 
fatores de pressão nas áreas desabitadas, com grande potencial de transformá-las em 
novos e adensados núcleos urbanos, dando sequência ao processo de ocupação em áreas 
protegidas. Esse fato associado à escassez de terras aptas ao assentamento urbano, a 
constante valorização do solo em determinados pontos da RMSP, e o baixo preço da terra 
na área de estudo são fatores que historicamente influenciaram e continuam a pressionar a 
Bacia do Guarapiranga. 

Com isso, a segunda principal fonte de água da RMSP exibe sinais de degradação, pois 
importantes parâmetros físico-químicos e biológicos apresentaram valores desconformes 
com o estabelecido pela legislação para água potável no monitoramento da qualidade 
operado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Apesar desse 
assunto não ser novidade, ainda persiste um grande passivo social e ambiental a ser 
equacionado.  

Em relação aos investimentos, verificou-se que eles têm reflexos no nível local, 
principalmente pela valorização e aumento do preço da terra gerado pelas obras de 
urbanização nas áreas precárias; e na escala regional, pois as grandes obras, como o 
Rodoanel e o Aeródromo Harpia, podem acelerar a dinâmica que já existe. Além disso, 
apontam na direção contrária do discurso do poder público responsável pela gestão dos 
recursos hídricos de conter o avanço da cidade sobre estas áreas e promover a instalação 
de usos compatíveis com a preservação dos mananciais. Fica evidente que os problemas 
não podem ser tratados de maneira pontual, é preciso integrá-los ao processo de 
constituição metropolitana do qual são parte integrante. 

É fato que as leis são necessárias, contudo, a gestão para a preservação dos mananciais 
não deve depender apenas de regras, mas também de um compromisso político ancorado 
em ampla participação social para efetivar as intenções propostas e atingir os objetivos 
almejados, principalmente tratando-se de uma paisagem influenciada fortemente pelo 
padrão periférico de ocupação; pela transformação da terra rural para urbano; pelos efeitos 
do Rodoanel e de outros investimentos na Bacia; e pelo potencial de áreas ainda passíveis 
de serem ocupadas.  
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A política para sua preservação não pode ser conduzida apenas a partir das restrições 
jurídicas estabelecidas pela legislação protecionista, assim como não pode ser reduzida a 
questões de ordem meramente técnica, com o risco de não conseguir alcançar todos os 
objetivos estabelecidos, pois os vetores de crescimento e indução à ocupação persistem na 
área, mesmo após 40 anos da antiga lei de mananciais e sete anos da nova Lei Específica. 

O reconhecimento de que as dificuldades de enfrentamento do problema são de caráter 
político, econômico e social poderá trazer nova compreensão dos processos abordados 
neste trabalho, bem como iluminar e problematizar aspectos que contribuam para a análise 
das implicações das políticas públicas, dos processos de construção do urbano, de seus 
contextos políticos, além de esclarecer as atuais condições para uma efetiva participação da 
população no planejamento e gestão das áreas de mananciais intensamente urbanizados. 

A análise conjunta dos elementos sistematizados permitiu elencar algumas ações potenciais 
para tentar reduzir o antagonismo entre proteção e desenvolvimento / cidade e natureza 
dentro da rede de conflitos urbanos, ambientais, sociais explicitados. O aproveitamento dos 
espaços livres entremeados à área urbana consolidada; o incentivo ao desenvolvimento de 
atividades compatíveis com a proteção dos mananciais, conforme preconizado na Lei 
Específica (como agricultura orgânica, turismo sustentável, entre outros); a implantação de 
instrumentos para compensar os moradores que protegem e contribuem para a produção de 
água de boa qualidade; o estabelecimento de corredores de conectividade ambiental entre 
os inúmeros fragmentos existentes na Bacia; a ampliação das áreas efetivamente 
protegidas; e o fortalecimento de processos de gestão locais concomitantemente aos 
processos de gestão regionais em curso, envolvendo o consumidor de água e a população 
com a proteção dos mananciais, pode resultar na concretização de um futuro desejável para 
a área. 

Para todas as intenções do poder público existe respaldo legal, porém, é preciso de 
conhecimento do caminho a ser percorrido, de recursos financeiros, de compromisso político 
e da integração entre as políticas setoriais e os atores da Bacia. O direito ao meio ambiente, 
à água potável, à moradia e à participação, principalmente nas áreas de maior 
vulnerabilidade como a Bacia do Guarapiranga, são relevantes quando se pensa na 
implementação dos instrumentos de planejamento e gestão, no cumprimento às legislações 
promulgadas, no respeito às diretrizes para conservação e recomposição de espaços 
naturais e urbanos; e na consolidação de um padrão de ocupação próximo do almejado para 
essa área.  

Entende-se, portanto, que é preciso superar as políticas públicas baseadas apenas em 
legislação de comando e controle e com pouco envolvimento local no planejamento da 
paisagem. Acredita-se na grande potencialidade da participação popular nas ações de 
planejamento da paisagem em conjunto com as ações de fiscalização e monitoramento das 
dinâmicas no âmbito da complexidade da metrópole paulista. A capacitação da população e 
a sua inclusão em processos educativos e participantes em torno da problemática 
apresentada favorece a cidadania e o pertencimento, auxiliando na resolução dos 
problemas, diminuição dos conflitos e atingimentos dos objetivos propostos. 
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ANEXO – Dados de qualidade da água (2008-2012) 

Condutivi-
dade 
µS/cm

Oxigênio 
Dissolvido

mg/L  

DBO (5, 20) 
mg/L

Fósforo 
Total
mg/L 

Sólido 
Total 
mg/L

Turbidez
UNT 

Clorofila-a Feofitina-a 

Número 
de Células 

de 
Cianobac-
térias 

Coliformes 
Termoto-
lerantes 

UFC/100mL 

23/01/2008 11h40 206 13,7 * 4 * 0,08 138 11,13 5,76 2,59 sd 1340

05/03/2008 11h15 140,8 8,1 * 4 * 0,03 100 3,96 * 11,36 11,56 sd 152

07/05/2008 12h26 122,1 9,2 * 5 * 0,04 112 7,1 * 36,75 7,68 sd 57

30/07/2008 11h15 235 * 1,3 < 3 * 0,17 144 2,2 0,33 2,24 sd 960

17/09/2008 11h00 259 * 1,6 < 3 * 0,15 160 2,69 2,67 3,36 sd 400

27/11/2008 11h22 256 * 4,9 * 4 * 0,11 174 2,31 * 13,03 5,45 sd 136

28/01/2009 11h40 221 * 1,5 * 5 * 0,2 160 32,2 sd sd sd 24000

05/03/2009 11h17 139,5 * 5,1 * 4 * 0,04 100 1,17 sd sd sd 33

14/05/2009 11h30 96,1 8,7 < 3 * 0,05 < 100 2,32 sd sd sd 54

22/07/2009 10h47 195,7 * 1,5 * 4 * 0,13 126 3,28 sd sd sd 340

17/09/2009 10h50 148,1 * 0,3 * 4 * 0,11 118 4,95 sd sd sd 2800

11/11/2009 12h13 124,5 6,7 * 4 * 0,07 156 2,54 sd sd sd 152

21/01/2010 10h30 96,8 * 4,7 * 4 * 0,09 sd 37 * 33,68 12,72 4470 10800

04/03/2010 11h50 87,6 6,3 * 4 * 0,03 sd sd * 33,6 15,58 * 29000 480

06/05/2010 10h35 89 7,4 * 8 * 0,05 sd 3,26 * 54,35 22,68 * 26720 156

21/07/2010 11h00 112,5 7,5 * 4 * 0,1 sd 1,87 * 25,84 9,09 * 48655 83

16/09/2010 11h55 109,2 * 5,7 * 5 * 0,07 sd 3,83 * 23,39 15,44 9625 180000

18/11/2010 11h00 216 * 2,3 * 7 * 0,43 sd 12,9 * 30,07 17,17 * 49940 16600

13/01/2011 10:57:00 132,5 7,9 * 6 * 0,11 < 100 14,8 * 62,55 14,92 * 78000 * 1900

03/03/2011 10:50:00 138,1 * 4,8 * 6 * 0,1 110 5,06 sd sd sd 39

04/05/2011 12:50:00 134,7 * 4,9 * 9 * 0,14 104 5,51 * 21,38 9,49 * 20305 * 980 

14/07/2011 10:45:00 171,9 6,7 * 13 * 0,275 100 5,57 * 67,36 10,48 * 22695 * 2400 

14/07/2011 10:45:00 171,9 6,7 * 13 * 0,275 100 5,57 * 67,36 10,48 * 22695 * 2400 

03/11/2011 12:55:00 191,2 * 3,8 3 sd 138 5,56 * 18,71 7,48 * 24385 * 12000 

04/01/2012 10:45:00 210 * 3 * 4 < 0,007 142 5,26 7,64 1,99 19955 * 5200 

14/03/2012 12:05:00 117,9 7,9 * 6 * 0,032 < 100 2,73 sd sd sd * 640 

03/05/2012 11:35:00 126,9 * 3,8 3 * 0,024 < 100 1,82 9,12 3,43 17680 80

11/07/2012 12:05:00 143 * 5 < 3 * 0,062 104 1,9 * 12,66 5,46 * 22170 * 440

11/09/2012 13:22:00 120 9,5 3 0,013 120 3,92 sd sd sd * 256 

22/11/2012 12:15:00 sd 6,59 * 5 * 0,111 108 3,52 * 51,23 21,43 * 69020 * 2900 

PARÂMETROS

HORADATA

Código do Ponto: GUAR 00100 
Classe : 0 

Sistema Hídrico: Reservatório do Guarapiranga 
Localização: No meio do Braço do Rio Parelheiros, no bairro do Balneário São José - SÃO PAULO - SP 

 

* Valores acima do limite estabelecido pela Resolução Conama 357, de 17 de março de 2005 /  sd – sem dados. 
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Condutivi-
dade 
µS/cm

Oxigênio 
Dissolvido

mg/L  

DBO (5, 20) 
mg/L

Fósforo 
Total
mg/L 

Sólido 
Total 
mg/L

Turbidez
UNT 

Clorofila-a Feofitina-a 

Número 
de Células 

de 
Cianobac-
térias 

Coliformes 
Termoto-
lerantes 

UFC/100mL 

23/01/2008 12h40 135,9 * 5,41 * 4 * 0,04 104 4,31 * 20,49 22,54 * 40780 31

05/03/2008 12h20 130,1 13,1 * 6 * 0,04 < 100 13 sd sd * 81500 144

07/05/2008 13h30 125,1 9,5 * 6 * 0,05 < 100 6,9 * 38,61 11,29 * 20015 6

30/07/2008 12h45 136,9 9,7 3 * 0,05 106 1,86 * 14,89 20,39 * 73350 23

17/09/2008 12h00 145,2 7,3 * 4 * 0,04 110 2,29 * 25,97 24,29 * 53380 63

27/11/2008 12h15 144,1 9,7 < 3 * 0,03 4,22 * 53,46 18,76 * 76135 2

28/01/2009 11h40 140,4 * 5,2 * 5 * 0,03 106 2,04 sd sd sd 116

05/03/2009 11h17 130,9 7,7 3 * 0,03 < 100 1,69 sd sd sd 2

14/05/2009 11h30 130,4 * 1,8 < 3 * 0,13 < 100 1,26 sd sd sd 520

22/07/2009 10h47 146,6 * 4,6 < 3 * 0,03 < 100 1,68 sd sd sd 8

17/09/2009 10h50 120,4 8,7 * 4 * 0,06 114 2,89 sd sd sd 56

11/11/2009 12h13 115,3 10,4 * 5 * 0,05 124 5,37 sd sd sd 10

21/01/2010 10h30 100,3 6,5 3 * 0,04 sd 4,78 * 25,97 19,47 * 31850 440

04/03/2010 11h50 86,4 * 5,8 * 4 * 0,04 sd sd * 30,41 13,1 9860 28

06/05/2010 10h35 90,9 8,2 < 3 < 0,02 sd 3,5 * 21 8,67 * 44220 10

21/07/2010 11h00 100,4 7,3 < 3 * 0,05 sd 1,42 * 16,37 10,06 * 33195 148

16/09/2010 11h55 107,4 7,2 < 3 * 0,05 sd 3,03 * 28,51 11,82 * 37690 3600000

18/11/2010 11h00 115 7,3 * 5 * 0,06 sd 3,86 * 16,04 10,16 * 31270 100

13/01/2011 10:57:00 108,7 7,8 * 4 0,21* < 100 4,38 * 29,07 10,93 * 58050 * 520 

03/03/2011 10:50:00 105,2 * 4,7 3 sd < 100 2,53 sd sd sd * 680 

04/05/2011 12:50:00 101,1 6,5 3 0,14* < 100 2,85 * 18,71 7,02 * 21470 37

14/07/2011 10:45:00 110,3 9,4 * 5 0,11 < 100 sd * 28,07 5,3 * 119950 16

14/07/2011 10:45:00 121,2 8,6 * 5 sd < 100 3,03 sd sd sd 2

03/11/2011 12:55:00 129,3 7,5 * 4 0,3 112 3,54 * 52,12 13,99 * 77650 64

04/01/2012 10:45:00 141,7 11,6 * 5 < 0,007 < 100 4,45 * 41,16 7,11 * 92880 10

14/03/2012 12:05:00 117 8,1 * 6 * 0,037 < 100 3,16 sd sd sd * 720 

03/05/2012 11:35:00 129 6,2 3 * 0,027 < 100 2,57 * 23,27 8,87 10515 89

11/07/2012 12:05:00 120 * 5,8 < 3 * 0,028 < 100 1,4 * 18,33 10,33 * 45390 6

11/09/2012 13:22:00 122 9,4 * 4 < 0,007 < 100 6,05 sd sd sd 9

22/11/2012 12:15:00 136,9 8,06 * 5 0,015 < 100 5,37 * 32,08 8,34 * 83310 < 1 

Código do Ponto: GUAR 00900 
Classe : 0 

Sistema Hídrico: Reservatório do Guarapiranga 
Localização: Na Captação da SABESP, junto à casa de Bombas - SÃO PAULO - SP 

DATA HORA

PARÂMETROS

 

* Valores acima do limite estabelecido pela Resolução Conama 357, de 17 de março de 2005 /  sd – sem dados. 
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Condutivi-
dade 
µS/cm

Oxigênio 
Dissolvido

mg/L  

DBO (5, 20) 
mg/L

Fósforo 
Total
mg/L 

Sólido 
Total 
mg/L

Turbidez
UNT 

Clorofila-a Feofitina-a 

Número 
de Células 

de 
Cianobac-
térias 

Coliformes 
Termoto-
lerantes 

UFC/100mL 

23/01/2008 11h35 27,6 * 5,6 3 0,03 < 100 13,93 sd sd sd 232

05/03/2008 12h50 41,5 6,8 < 3 0,04 < 100 18 sd sd sd 260

07/05/2008 12h45 35,7 7,4 < 3 0,03 < 100 17 sd sd sd 216

30/07/2008 11h19 37,7 * 5,8 * 8 0,04 < 100 9 sd sd sd 760

17/09/2008 10h44 39,1 7,9 < 3 < 0,02 < 100 7,29 sd sd sd 580

27/11/2008 11h40 39,5 7,2 < 3 0,03 < 100 10,9 sd sd sd 360

28/01/2009 11h40 39,3 * 5,4 < 3 0,03 < 100 28 sd sd sd 2900

05/03/2009 11h17 51,6 * 5,1 3 0,04 < 100 13,8 sd sd sd 2500

14/05/2009 11h30 46 6,7 < 3 0,08 < 100 8,84 sd sd sd 4400

22/07/2009 10h47 35,6 7,8 < 3 0,03 < 100 7,71 sd sd sd 760

17/09/2009 10h50 44,4 6,2 3 0,04 < 100 21 sd sd sd 2300

11/11/2009 12h13 33,7 * 5,2 < 3 0,05 sd 17,1 sd sd sd 1760

21/01/2010 10h30 31,8 * 4,9 < 3 * 0,21 184 * 210 sd sd sd 13000

04/03/2010 11h50 35,5 6,2 < 3 0,03 < 100 sd sd sd sd 5900

06/05/2010 10h35 43,8 6,6 < 3 0,04 < 100 14,1 sd sd sd 4700

21/07/2010 11h00 41,5 6,7 < 3 0,05 < 100 17 sd sd sd 1040

16/09/2010 11h55 48,3 7,3 < 3 0,07 < 100 10,7 sd sd sd 18000

18/11/2010 11h00 36,1 7,3 3 0,05 < 100 18,2 sd sd sd * 28000

13/01/2011 10:57:00 31,6 * 4,9 < 3 0,05 < 100 21,7 0,53 1,71 sd * 1520 

03/03/2011 10:50:00 381 6,8 * 4 0,03 < 100 13,6 sd sd sd * 90000 

04/05/2011 12:50:00 42,7 7 * 8 0,04 < 100 11,6 0,38 0,15 sd * 3400 

14/07/2011 10:45:00 52,7 7 3 0,062 < 100 7,14 0,38 0,69 sd * 6100 

14/07/2011 10:45:00 44,6 7,3 3 0,031 < 100 7,61 sd sd sd * 16000 

03/11/2011 12:55:00 40,6 8,7 < 3 0,045 100 9,13 0,76 0,84 sd * 11000 

04/01/2012 10:45:00 40,7 6,5 < 3 < 0,007 < 100 14,2 0,53 0,96 sd * 1500 

14/03/2012 12:05:00 42 6 * 5 0,026 106 * 78,3 sd sd sd * 28000 

03/05/2012 11:35:00 30,8 * 5,6 < 3 < 0,007 < 100 13,5 0,33 0,6 sd * 2700 

11/07/2012 12:05:00 42,4 7,6 < 3 0,019 < 100 7,2 0,67 0,03 sd * 940 

11/09/2012 13:22:00 52,6 6,1 < 3 0,043 < 100 8,51 sd sd sd * 2700 

22/11/2012 12:15:00 40 7,16 < 3 0,061 < 100 10,4 0,45 1,43 sd * 3100 

Código do Ponto: EMGU 00800
Classe : 0 

Sistema Hídrico: Rio Embu-Guaçu 
Localização: Ponte na estrada que liga Embu-Guaçu à Fazenda da Ilha - EMBU-GUAÇU - SP 

DATA HORA

PARÂMETROS

 

* Valores acima do limite estabelecido pela Resolução Conama 357, de 17 de março de 2005 /  sd – sem dados. 
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Condutivi-
dade 
µS/cm

Oxigênio 
Dissolvido

mg/L  

DBO (5, 20) 
mg/L

Fósforo 
Total
mg/L 

Sólido 
Total 
mg/L

Turbidez
UNT 

Clorofila-a Feofitina-a 

Número 
de Células 

de 
Cianobac-
térias 

Coliformes 
Termoto-
lerantes 

UFC/100mL 

23/01/2008 10h44 135,8 6,8 < 3 * 0,11 < 100 18,65 sd sd sd 2500

05/03/2008 14h30 205 * 3,1 3 * 0,22 < 100 9,19 sd sd sd 8000

07/05/2008 14h45 174 5,2 < 3 * 0,11 144 15 sd sd sd 6600

30/07/2008 10h47 247 * 4,7 3 * 0,22 130 15,4 sd sd sd 4600

17/09/2008 09h53 222 * 4,5 4 * 0,32 134 12,6 sd sd sd 4300

27/11/2008 10h40 218 5,5 5 0,03 154 24,2 sd sd sd * 23000

28/01/2009 11h50 146,4 5,7 4 0,1 108 52,1 sd sd sd 4600

05/03/2009 10h30 177,1 * 3,3 4 * 0,12 120 13,8 sd sd sd * 26000

14/05/2009 10h40 189,7 * 3,8 5 * 0,31 < 100 16 sd sd sd 14000

22/07/2009 10h55 189,3 5,1 5 * 0,14 116 12,2 sd sd sd 5600

29/09/2009 14h00 193,8 * 1,5 * 7 * 0,15 150 22,5 sd sd sd 4500

11/11/2009 15h00 138,5 * 1,8 < 3 * 0,12 106 21,2 sd sd sd 2500

21/01/2010 10h30 100,6 * 4,7 < 3 * 0,14 182 * 124 sd sd sd * 22000

04/03/2010 11h50 132,5 5,7 3 0,06 100 sd sd sd sd * 27000

06/05/2010 10h35 153,8 * 3,1 * 9 * 0,12 < 100 9,92 sd sd sd * 54000

21/07/2010 11h00 165,7 * 4,4 4 * 0,26 272 10 sd sd sd 20000

16/09/2010 11h55 182,5 * 2,9 * 6 * 0,37 150 13,6 sd sd sd * 2400000

18/11/2010 11h00 186,8 * 3,9 * 8 * 0,3 110 24,3 sd sd sd * 1200000

13/01/2011 10:57:00 118,9 * 4,9 < 3 0,09 100 18,5 1,49 0,39 sd * 21000 

03/03/2011 10:50:00 141,1 * 4,7 3 * 0,12 130 16,9 sd sd sd * 11000 

04/05/2011 12:50:00 157,1 * 3,8 4 * 0,17 102 8,46 1,49 1,01 sd * 7500 

14/07/2011 10:45:00 191,4 * 3,7 * 6 * 0,32 128 10,2 < 0,01 1,87 sd * 34000 

14/07/2011 10:45:00 237 * 4,1 * 6 * 0,239 110 11,6 sd sd sd * 64000 

03/11/2011 12:55:00 241 5,1 * 7 * 0,551 160 18,2 2,67 1,82 sd * 16000 

04/01/2012 10:45:00 185,4 5,2 * 6 < 0,007 218 22,7 0,53 2,83 sd * 19000 

14/03/2012 12:05:00 174,6 * 4,3 * 6 * 0,144 100 16,7 sd sd sd * 21000 

03/05/2012 11:35:00 154 5,6 5 * 0,138 126 14,5 0,33 1,07 sd * 8800 

11/07/2012 12:05:00 190,6 * 3,5 5 * 0,137 128 6,7 0,89 0,36 sd * 8800 

11/09/2012 13:22:00 228 * 1,1 * 6 * 0,35 144 9,84 sd sd sd * 26000 

22/11/2012 12:15:00 228 * 2,35 5 * 0,464 148 sd 4,5 1,41 sd * 3800 

Código do Ponto: EMMI 02900
Classe: 0

Sistema Hídrico: Rio Embu-Mirim
Localização: Ponte na estrada do M`Boi Mirim (SP-214) - EMBU-GUAÇU - SP 

DATA HORA

PARÂMETROS

 

* Valores acima do limite estabelecido pela Resolução Conama 357, de 17 de março de 2005 /  sd – sem dados. 
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Condutivi-
dade 
µS/cm

Oxigênio 
Dissolvido

mg/L  

DBO (5, 20) 
mg/L

Fósforo 
Total
mg/L 

Sólido 
Total 
mg/L

Turbidez
UNT 

Clorofila-a Feofitina-a 

Número de 
Células de 
Cianobac-
térias 

Coliformes 
Termoto-
lerantes 

UFC/100mL 

28/01/2009 14h20 94,7 * 3,8 * 5 0,04 < 100 20,7 sd sd sd * 28000

05/03/2009 12h35 106,6 * 1,5 3 * 0,11 < 100 21,6 sd sd sd * 23000

14/05/2009 12h55 138 * 3,9 * 5 * 0,33 < 100 13,3 sd sd sd * 24000

22/07/2009 13h28 118,8 * 4,4 * 6 * 0,13 < 100 11 sd sd sd 17000

29/09/2009 11h50 94,9 * 4,6 * 8 0,06 100 13,8 sd sd sd 20000

11/11/2009 12h15 88,5 * 3,4 < 3 0,08 sd 9,68 sd sd sd 10000

21/01/2010 10h30 46,9 * 4,9 < 3 * 0,25 3,62 * 313 sd sd sd * 29000

04/03/2010 11h50 83,8 * 4,7 3 0,07 2,78 sd sd sd sd * 52000

06/05/2010 10h35 103,5 * 4,3 * 6 * 0,13 3,01 14,3 sd sd sd * 62000

21/07/2010 11h00 115,2 * 4,7 * 6 * 0,27 6,67 8 sd sd sd * 73000

16/09/2010 11h55 141,5 * 3 * 6 * 0,26 4,4 17 sd sd sd * 5400000

18/11/2010 11h00 105,1 6 * 8 * 0,14 5,36 15,9 sd sd sd * 23000

13/01/2011 11h57 97,6 * 2,9 * 4 0,08 < 100 20,9 0,76 1,64 sd * 9700 

03/03/2011 10h50 81,5 * 4,1 < 3 * 0,14 100 27,1 sd sd sd * 23000 

04/05/2011 12h50 122,4 * 4,2 * 8 * 0,26 116 14,9 0,38 1,49 sd * 53000 

14/07/2011 10h45 174 * 1,3 * 12 * 0,532 104 12,3 4,28 0,96 sd * 58000 

14/07/2011 10:45:00 146,7 * 2,1 * 6 * 0,155 < 100 9,34 sd sd sd * 24000 

03/11/2011 12:55:00 161,6 * 2,3 * 7 * 0,375 118 10,3 * 16,18 3,02 sd * 6000 

04/01/2012 10:45:00 130,4 * 3,2 * 4 < 0,007 100 12,6 5,73 2,56 sd * 16000 

14/03/2012 12:05:00 112,1 * 3,2 * 6 0,092 < 100 15,5 sd sd sd * 41000 

03/05/2012 11:35:00 81,7 * 5,7 < 3 0,052 < 100 11,9 0,33 1,07 sd * 12000 

11/07/2012 12:05:00 96,5 * 4,8 3 0,059 < 100 4,7 0,94 0,82 sd * 30000 

11/09/2012 13:22:00 129,5 * 2,3 < 3 * 0,192 104 6,23 sd sd sd * 1700 

22/11/2012 12:15:00 139 * 2,96 3 * 0,231 < 100 sd 4,46 4,59 sd * 760 

Código do Ponto: CIPO 00900
Classe : 0 

Sistema Hídrico: Ribeirão do Cipó 
Localização: Ponte de madeira próxima da foz do rib. Cipó, cerca de 300m da linha férrea - SÃO PAULO - SP 

DATA HORA

PARÂMETROS

 

* Valores acima do limite estabelecido pela Resolução Conama 357, de 17 de março de 2005 /  sd – sem dados. 


