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O trabalho trata das políticas públicas do meio ambiente desenvolvidas no Brasil, 
através de 3 recortes diferentes. O primeiro capítulo aborda o tema no âmbito 
nacional, com foco na difusão da ideologia ambientalista e na evolução da legislação 
de proteção da natureza e controle da poluição, a partir da década de 1930. Destaca 
que a sociedade brasileira vive uma situação contraditória, entre um discurso 
preservacionista e práticas concretas que reproduzem formas historicamente 
predatórias de apropriação dos recursos naturais/O segundo capítulo trata das 
políticas públicas do meio ambiente aplicadas na metrópole paulista, desde o final 
do século XIX. Constitui uma análise crítica das ações de governo dirigidas aos 
serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e lixo, drenagem 
urbana, provisão de áreas verdes e controle da poluição, relacionando-os com a 
legislação urbanística e de controle ambiental. O terceiro capítulo discute a questão 
dos mananciais de água da metrópole paulista, através do processo de revisão da 
legislação de proteção na década de 1990. Focaliza os conflitos decorrentes dessa 
legislação, identificando os atores envolvidos, seus interesses e a situação real dos 
mananciais protegidos.

The present paper addresses environmental public policies developed in Brazil by 
focusing on three different dimensions. The First chapter discusses the issue from a 
domestic perspective, focusing on the dissemination of environmental ideology, and 
the evolution of laws for pollution control and conservation of nature after the 1930s. 
This chapter highlights the contradictions of Brazilian society and its wonderings 
between conservationist rhetoric and concrete practices that replicate historically 
predatory forms of appropriating natural resources. The second chapter presents 
environmental public policies that have been in force in the city of São Paulo since 
the end of the 19th century. It analyzes governmental actions in terms of water 
provision, sewage and garbage collection and treatment, urban drainage, provision 
of public open spaces, and pollution control, assessing the provision of such public 
Services in view of environmental control laws and urban legislation. Finally, the 
third chapter discusses the issue of water sources in the metropolis of São Paulo by 
reviewing the protection laws in the 1990s. Conflicts resulting from such legislation, 
key players and their respective interests, and the actual situation of protected water 
sources are approached in this section.
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Constituem o material empírico pesquisado: os principais textos legais da política 
nacional e estadual do meio ambiente, relatórios técnicos, processos administrativos, 
noticiário de jornais e literatura produzida por militantes ambientalistas. Na análise 
foram utilizados trabalhos historiográflcos, pesquisas sociológicas sobre o movimento 
ambientalista no Brasil e estudos sobre as políticas públicas do meio ambiente.

O trabalho versa sobre a efetividade das políticas públicas do meio ambiente e sobre 
como se distribuem seus resultados, entre classes e grupos sociais. Partindo do 
pressuposto de que já existiam políticas públicas dirigidas a questões ambientais muito 
antes da emergência do ambientalismo, a pesquisa busca descobrir qual o papel do 
movimento ambientalista na evolução e reorientação dessas políticas.

As políticas públicas do meio ambiente são abordadas através de 3 recortes diferentes, 
que consubstanciam os 3 capítulos da tese. O Capítulo I trata do tema no âmbito 
nacional, com foco na difusão da ideologia ambientalista e na evolução da legislação 
relacionada com a proteção dos recursos naturais e controle da poluição, a partir da 
década de 1930. O Capítulo II trata das políticas públicas do meio ambiente aplicadas 
na metrópole paulista, desde a instituição das primeiras políticas de saneamento, no 
final do século XIX. A abordagem busca fornecer elementos para uma avaliação dos 
resultados concretos dessas políticas. O Capítulo III versa sobre a questão da proteção 
dos mananciais de água na metrópole paulista, focalizando o processo de revisão da 
legislação de proteção durante a década de 1990. Trata-se de uma questão emblemática, 
na qual estão reunidos e agravados vários conflitos sociais que surgem em função da 
aplicação dos instrumentos da política pública do meio ambiente. As conclusões da 
tese apresentam-se organizadas a partir dessa estrutura.

O tema da tese é o desenvolvimento das políticas públicas do meio ambiente no Brasil, 
tendo como foco sua aplicação na metrópole paulista. Políticas públicas do meio 
ambiente são entendidas como respostas do Estado à emergência do ambientalismo, 
um movimento social constituído por diferentes grupos sociais, mobilizados em torno 
de questões comuns, dentre as quais são destacadas:

- (re)problematização das relações sociedade/natureza;
- preocupações com a degradação e esgotamento acelerado dos recursos naturais 

do planeta;
- desconfiança em relação à racionalidade instrumental das ciências e 

tecnologias, cuja ineficiência no controle dos efeitos adversos gerados por 
seus próprios avanços se reflete na produção constante de novos riscos e 
ameaças à vida;

- crítica à industrialização.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE E 
DIFUSÃO DA IDEOLOGIA AMBIENTALISTA 

NO BRASIL

A abordagem das políticas públicas do meio ambiente abrange dois períodos básicos. 
No primeiro, trata-se de ações governamentais dirigidas à gestão dos recursos 
naturais. A escolha do período, no qual a análise se inicia, não é casual. Coincide 
com o momento em que o Estado brasileiro assumiu a tarefa de organizar a nação 
e as classes sociais, visando promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar 
geral, numa perspectiva de “modernização conservadora”, ou seja, sem alteração 
das relações fundamentais de propriedade e produção. Nesse contexto, as funções 
relativas à administração dos recursos naturais, como base material de toda 
produção, eram intrínsecas à agenda do Estado que emergiu da Revolução de 30, e 
francamente orientadas pelos objetivos de aceleração do processo de 
desenvolvimento. A abordagem deste período privilegia o diálogo do Estado com os 
conservacionistas, grupo social integrado por cientistas naturais e membros das 
elites, que lutavam pela preservação das matas e porções “intactas” da natureza, 
através da implementação do Código Florestal.

O Capítulo privilegia a abordagem do segundo período, no qual se desenvolvem as 
políticas especificadas como ambientais. Ele compreende 3 décadas, às quais 
correspondem, aproximadamente, 3 contextos sóciopolíticos, determinantes para o

No segundo período, que tem início na década de 1970, trata-se das políticas 
explicitamente designadas como do meio ambiente. Sua instituição pode ser 
entendida como resposta, do Estado, ao surgimento do movimento social 
ambientalista, organizado em torno de preocupações com a degradação e 
esgotamento acelerados dos recursos naturais, interpretados como efeitos 
indesejáveis das políticas industriais, agrícolas, energéticas, etc. Quando aparecem, 
as políticas públicas do meio ambiente não incorporam as funções relacionadas 
com a gestão dos recursos naturais, pois surgem como palco de conflitos entre o 
modelo de desenvolvimento dominante e as novas representações das relações 
sociedade/natureza, trazidas pelo ambientalismo.

O Capítulo tem um duplo objetivo. Por um lado, visa apresentar um panorama das 
políticas públicas do meio ambiente desenvolvidas no Brasil, a partir da Revolução 
de 1930. Por outro, busca organizar um perfil dos grupos sociais que demandam 
essas políticas, compreendendo seus discursos e práticas.
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Apesar do quadro síntese desanimador em relação aos resultados das políticas públicas 
do meio ambiente, estas apresentaram avanços, especialmente no que se refere ao 
amadurecimento político de atores e grupos sociais mobilizados, a partir da ideologia 
ambientalista, em lutas pelo direito de uso, acesso e conservação dos recursos 
territorializados da nação.

O Capítulo se organiza em 7 sub-capítulos. Os sub-capítulos 1, 2,4, 5 e 7 correspondem 
aos períodos e sub-períodos apontados acima. Os sub-capítulos 3 e 6 destacam dois 
momentos fundamentais da construção da ideologia ambientalista contemporânea: 
o do seu surgimento, em torno de 1970, e o do ajuste do seu discurso ao contexto 
neoliberal, em torno de 1990.

formato das políticas públicas: a ditadura militar, a redemocratização e o 
neoliberalismo:

— Durante a ditadura militar, o ambientalismo ocupou-se de denunciar os 
impactos dos grandes projetos desenvolvimentistas, no que se refere à 
degradação da qualidade de vida urbana e à desorganização dos espaços 
habitados por comunidades tradicionais, onde predominavam características 
naturais do ambiente. As estruturas tecno-burocráticas da ditadura 
responderam a esses questionamentos através da criação de novos órgãos 
desvinculados da sociedade, formalmente dirigidos para a solução de alguns 
aspectos dos problemas apontados, mas efetivamente comprometidos com a 
preservação do modelo de desenvolvimento planejado.

— Durante a redemocratização, o movimento ambientalista se organizou e 
institucionalizou, inclusive para participar das políticas públicas, através dos 
espaços criados com a abertura política. Paralelamente, estagnaram-se as 
taxas de crescimento e agravaram-se as crises monetária e fiscal, resultando 
no desmonte e na falta de aparelhamento generalizado dos órgãos públicos, 
incluídas as instâncias burocráticas das políticas do meio ambiente, que 
tinham se ampliado na fase anterior. A integração das políticas do meio 
ambiente às políticas de desenvolvimento foi novamente adiada, devido à 
falta de condições para a implementação de qualquer política pública, e a 
crise foi enfrentada através da adesão ao receituário neoliberal.

— No contexto neoliberal, ainda vigente, governo e movimento ambientalista 
se colocaram de acordo, sobre como integrar proteção ambiental com 
desenvolvimento socioeconômico, com base no conceito impreciso de 
desenvolvimento sustentável. Todavia, para passar do discurso à prática, os 
diversos atores envolvidos com essa idéia tiveram de enfrentar o desafio de 
responder à crescente demanda por regulação das relações sociedade/natureza, 
munidos com os insuficientes instrumentos de mercado, num quadro de 
encolhimento da capacidade governativa do Estado, criado pelo neoliberalismo.
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1 - DISCURSOS PRECURSORES: PRESERVACIONISTAS 
CONSERVACIONISTAS E REFORMISTAS SOCIAIS

As primeiras intervenções sistemáticas do Estado brasileiro na proteção e gestão dos 
recursos naturais surgiram no período designado como Segunda República, 
inaugurado com a posse de Getúlio Vargas na Presidência, após a deposição do então 
presidente Washington Luís, por quatro generais das Forças Armadas, em outubro 
de 1930. O movimento revolucionário de 1930 constituiu uma rearticulação do bloco 
no poder, num momento de esgotamento da hegemonia das oligarquias agrárias 
tradicionais, que tinham comandado a Primeira República. Teve como base um 
conjunto heterogêneo de forças políticas e sociais, destacando-se a Aliança Liberal, 
integrada por facções do Partido Democrático e das classes médias, e o apoio do 
tenentismo, um movimento formado pelos escalões médios do Exército, que vinha 
promovendo diversas insurreições e tentativas de golpe contra o regime, durante a 
década de 1920 (Fausto, 1977).

O Estado que emergiu da Revolução de 30 caracterizou-se pela centralização do poder 
e teve, como garantia, o controle e fortalecimento das Forças Armadas (Fausto, 1991). 
Estabeleceu compromissos com as diversas frações da burguesia, sem permitir a 
hegemonia de nenhuma delas. Outorgou alguns direitos básicos aos trabalhadores e, 
ao mesmo tempo, reprimiu a auto-organização da classe. Liquidou o tenentismo por 
tratar-se de uma força autônoma, que poderia ameaçar a hierarquia militar. Ampliou 
os aparelhos burocráticos e a participação das classes médias nos seus quadros. Nesse 
contexto surgiram as primeiras respostas às demandas por medidas de preservação 
e conservação da natureza, provenientes de cientistas, profissionais ligados ao estudo 
e manejo de recursos naturais, políticos reformistas e nacionalistas que, durante a 
Primeira República, vinham manifestando seu inconformismo com a forma predatória 
que caracterizava a exploração dos recursos naturais no Brasil.

Durante o primeiro governo de Vargas (1930 -1945), foi editado um conjunto de 
decretos relativos à gestão dos recursos naturais. Esses decretos ainda vigoram, 
com as alterações introduzidas a partir da ditadura militar de 1964. Compreendem 
as aprovações:
- em 1934, do Código Florestal (Decreto n° 23.793 de 23/01/34), do Código de 

Minas (Decreto n° 23.642 de 10/07/34), do Código das Águas (Decreto n° 24.643 
de 10/07/34) e do Decreto n° 24.645 de 10/07/34, estabelecendo medidas de 
proteção aos animais:

- em 1937, do Decreto-Lei n° 25, de 30/11/37, organizando a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional;
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Diversos autores, dentre os quais Monosowski (1989), Viola (1992b) e Diegues (1996), 
que estudam as políticas do meio ambiente e o movimento ambientalista no Brasil, 
entendem que essa legislação era orientada por dois objetivos básicos:
- racionalizar e controlar o processo de apropriação dos recursos territoriais pelos 

diversos agentes do desenvolvimento;
- estabelecer “áreas de preservação permanente”, a serem salvas das queimadas, 

das derrubadas e do extrativismo predatório, que vinham destruindo a flora e a 
fauna brasileiras, desde o descobrimento.

O segundo objetivo atendia demandas específicas relativas à proteção da flora e da 
fauna nacionais, surgidas anteriormente junto à sociedade civil. A preservação de 
porções de “natureza intocada” era defendida por naturalistas, que demandavam- 
na como objeto de estudo, e também atendia à retórica de intelectuais, poetas e 
membros das elites dominantes que, desde a independência, celebravam o valor 
estético da paisagem brasileira, como símbolo da nacionalidade (Pádua,1992). Durante 
a Primeira República, botânicos, ecólogos e especialistas no manejo florestal, dentre 
os quais Alberto Loefgren, Hermann von Ihering, Frederico Carlos Hoehne, Lourenço 
Baeta Neves, Armando Magalhães Corrêa e Alberto José de Sampaio, lutaram pela 
criação de um Serviço Florestal, pela instituição de Parques Nacionais e pela 
aprovação do Código Florestal. Europeus ou brasileiros com formação no estrangeiro, 
eles foram responsáveis pela transferência, para o Brasil, de ideologias, ciências e 
técnicas protecionistas, desenvolvidas no primeiro mundo. Estabeleceram contatos

O primeiro desses objetivos parece intrínseco à agenda da Revolução de 30, que se 
define com a instalação de uma nova forma de Estado, centralizado, intervencionista, 
nacionalista e interessado na modernização do país. Nesse sentido, um governo mais 
atento ao controle dos recursos naturais, como fontes básicas de riqueza, e mais 
aberto à incorporação da racionalidade técnica ao processo de desenvolvimento. As 
preocupações com a racionalização e conservação dos recursos naturais, numa 
perspectiva desenvolvimentista, tiveram em José Bonifácio de Andrade e Silva um 
de seus mais notáveis precursores. Segundo Pádua (1992:37), o Patriarca da 
Independência tinha "... um projeto nacional para o novo país e nesse projeto a questão 
da natureza ocupava um dos pontos centrais. Ao mesmo tempo causa de desalento 
(pela sua exploração insensata) e fonte de esperança (pelo seu potencial e 
prodigalidade), ela se constitui num elemento chave do ideário da política que ele 
propugnava para o Brasil.”

em 1938, do Código de Pesca (Decreto n° 794 de 19/10/39);
em 1940, do Código de Mineração (Decreto n° 1.985, de 29/01/40, substituindo o 
Código de Minas de 1934).
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Os atores sociais envolvidos na formulação e aprovação de medidas de proteção dos 
recursos naturais eram designados como preservacionistas ou conservacionistas 
(Dean, 1996). O surgimento do movimento ambientalista contemporâneo, na década 
de 1970. englobou essas designações, mas não as eliminou. No período que antecedeu 
a Revolução de 30, esses atores pertenciam aos extratos superiores das classes médias 
ou eram membros das elites dominantes. A conjuntura de cisão interna do “bloco no 
poder” levou-os a um alinhamento com o conjunto mais amplo das classes médias 
urbanas e com o reformismo social dos tenentes, em função de demandas comuns 
como a modernização e moralização do regime. De acordo com a literatura (Pádua, 
1992; Dean, 1996; Urban, 1998; Santos, 1999), a principal ponte entre 
presevacionistas/conservacionistas e reformistas sociais, naquele período, foi 
estabelecida em torno das idéias de Alberto Torres, político e jornalista, cujo 
“nacionalismo agrário” teve grande influência na formação da agenda política do 
tenentismo (Fausto,1991). Para ele, o modelo de exploração colonial tinha destruído 
os vínculos entre o homem e o meio, que precisavam ser resgatados para o 
desenvolvimento da nação. Defendia o direito à terra na forma generalizada de 
pequenas propriedades agrícolas e encarava o desenvolvimento ferroviário com 
grandes restrições, associando-o à monocultura dirigida para as exportações, que 
esgotava os solos e os recursos naturais, proporcionando lucros a poucos, em 
detrimento da prosperidade da maioria da população. Segundo Alberto Torres: “A 
grande propriedade é um mal que não pode ser extinto no Brasil, mas deve ir sendo 
progressivamente limitado, e energicamente combatido pelos abusos e vícios que 
acarreta. Oprimindo as populações, com a dificuldade oposta à formação da pequena 
propriedade e à precária condição a que submete o trabalhador..." (Torres, 1933: 
311). E ainda: “O interesse humano não está, em nosso tempo, na apropriação 
imediata de regiões inexploradas, com perpetuação, nos países novos, dos costumes 
que fizeram do homem um esbanjador aventureiro das riquezas naturais da Terra; 
não está em estragar a terra e anular o homem, transformando aquela em desertos, 
e fazendo deste um aventureiro, mais ou menos polido e rico, que não deixa às gerações 
futuras senão exemplos de cobiça e ociosidade” (id. ib.: 273).

Todavia, o reformismo social associado a preocupações com a conservação da natureza, 
presente nos discursos que presidiram o fim da Primeira República, não se 
desenvolveu e tampouco estabeleceu pontes com movimentos de base popular durante 
o governo Vargas. O duplo enfraquecimento político dos tenentes e dos setores

com entidades protetoras sediadas em outros países e promoveram a fundação, no 
Brasil, das primeiras organizações da sociedade civil dirigidas às questões 
conservacionistas: o Clube dos Amigos da Natureza, a Sociedade dos Amigos das 
Árvores, a Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro, a Sociedade dos Amigos da Flora 
Brasílica e a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres (Dean, 1996 e Santos, 1999).
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Integravam o Conselho Florestal Federal, representantes do Museu Nacional, do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, do Serviço de Fomento da Produção Vegetal, do Touring Club do 
Brasil, do Departamento Nacional de Estradas, do Serviço de Florestas ou de Matas do Distrito Federal e 
mais 4 pessoas de notória competência nomeadas pelo Presidente da República (artigo 101 do Decreto n° 
23.793/34, que instituiu o Código Florestal). Também ficou estabelecido que o presidente do Serviço competente 
da União seria membro honorário do Conselho (§ 2o do art. 101).

reformistas das classes médias urbanas, após a derrota da Revolução 
Constitucionalista de 32, em São Paulo, contribuiu para o afastamento dos 
conservacionistas reformistas dos círculos de influência mais próximos do poder 
(Dean, 1996). O Serviço Florestal, criado em 1921 e regulamentado em 1925, foi 
praticamente desativado com a Revolução de 30. (Urban, 1998:76). O Código Florestal 
não fez nenhuma referência específica a esse Serviço, apesar de fazer dezenas de 
referências a uma “repartição federal de florestas”, genérica, à qual foi atribuída a 
maioria das funções de aplicação do Código. Tampouco foi acompanhado pela criação 
de guardas florestais federais, apesar de fazer várias referências a essa função, e da 
sua criação ser uma demanda antiga dos conservacionistas (Dean, 1996). Por outro 
lado, o Código criou o Conselho Florestal, vinculado ao Ministério da Agricultura e 
integrado por representantes do Museu Nacional e de órgãos ligados à gestão dos 
recursos florestais do Distrito Federal, além de 4 especialistas notáveis, designados 
pelo Presidente da República1. Dentre outras funções do Conselho, estavam as de 
promover e zelar pela observância do Código, acompanhar a ação das autoridades 
florestais, difundir a “educação florestal e de proteção da natureza” e resolver casos 
omissos. Como medida transitória, ficou estabelecido que, enquanto os agentes 
florestais da União não fossem nomeados e entrassem em função, a guarda e a 
conservação das florestas seriam exercidas pelas autoridades locais. Na prática, essas 
funções continuaram a ser exercidas, ainda que muito precariamente, pelos Serviços 
Florestais Estaduais, que existiam anteriormente em alguns estados, como Rio de 
Janeiro e São Paulo. Ao nível federal, a instituição que tinha mais afinidade com a 
política florestal era o Serviço de Fomento da Produção Vegetal, muito mais voltado 
para a produção do que para a conservação de florestas.



2 - IMPERATIVOS DO DESENVOLVIMENTO

2.1 - Industrialização e recuo do conservacionismo

2

16

Segundo Dean (1996:268). a demanda anual de lenha para a indústria siderúrgica dos estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro, em torno de 1950. consumia cerca de 140 km2 de floresta, enquanto as ferrovias 
regionais, ainda consumiam cerca de 620 km2, apesar de que, a partir de 1950 tenham começado a substituir 
a frota a vapor por locomotivas elétricas e a diesel. "Estima-se que, em 1948, lenha e carvão vegetal 
representavam 79% de toda a energia consumida no Brasil." (7dJ£>.:269).

Dentre as poucas ações concretas da política getulista de preservação, destaca-se a 
criação dos primeiros Parques Nacionais: Itatiaia em 1937, Serra dos Órgãos e 
Iguaçu em 1939. O conteúdo simbólico dessas medidas refletia as preocupações de 
Getúlio com a imagem da nacionalidade, também presentes nas disposições da 
Constituição de 1937, no que diz respeito à natureza. A primeira constituição 
brasileira a abordar a questão da preservação da natureza, estabelecia, em seu 
artigo 134, que: “...os monumentos históricos, artísticos e culturais, assim como as 
paisagens ou locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e 
dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra 
eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.” 
Na prática, os resultados das ações protecionistas do governo iam pouco além do 
simbólico, diante da extensão das matas nativas que continuavam a ser dizimadas, 
através das queimadas que precediam a expansão da atividade agro-pecuária e do 
corte raso de madeira para alimentar locomotivas e fornos industriais, nos domínios 
da Mata Atlântica e do cerrado2.

A penetração da ideologia desenvolvimentista apenas se intensificou com a deposição 
de Vargas em 1945, na conjuntura que presidiu o fim da 2a Guerra Mundial e durante 
os governos democráticos subseqüentes. Apesar de pouco prestigiados, os cientistas 
naturalistas mantiveram funções junto aos órgãos públicos, defendendo a criação de 
reservas, a instituição de um órgão governamental especificamente voltado para a 
conservação da natureza e a implementação do Código Florestal (Dean, 1996).

Depois do golpe de 1937, através do qual Getúlio dissolveu o Congresso, instalou o 
Estado Novo e assumiu explicitamente o papel de ditador, a política federal 
caracterizou-se por uma linha mais clara de incentivo à industrialização, muitas 
vezes associada ao nacionalismo (Fausto, 1995). Os interesses agro-exportadores foram 
substituídos pelos imperativos do desenvolvimento industrial, na determinação das 
formas de apropriação dos recursos naturais, independentemente das disposições 
das leis e códigos protecionistas (Dean, 1996:278).
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A IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) foi fundada em 1948. como 
um híbrido de órgãos governamentais e nào governamentais, subordinada à UNESCO (McCormlck. 1992: 51)

Com a renúncia de Jânio e a posse de seu Vice, Jango Goulart, na Presidência da 
República, recobraram ímpeto as mobilizações sociais e os debates em torno da 
reforma agrária. Todavia, os conservacionistas não se envolveram nesses movimentos, 
diferentemente do que ocorrera no início dos anos 30, quando, a partir das idéias de 
Alberto Torres, tinham sido esboçadas algumas pontes entre os interesses da 
preservação da natureza e as demandas por reformas sociais. Conforme destacado 
por Dean: “Paulo Duarte, o brilhante editor da influente revista Anhembi, não

Entre 1937 e 1964 foram criadas 49 unidades de conservação do âmbito federal, 
sendo 16 Parques Nacionais, 21 Florestas Protetoras, 3 Florestas Nacionais e 9 
Reservas Florestais. Todas eram gerenciadas pelo Ministério da Agricultura. Do ponto 
de vista das forças políticas que presidiram ao seu estabelecimento, tem-se que: 6 
foram criadas durante o primeiro governo de Getúlio; 5 pelo general Dutra; 7 no 
segundo governo de Getúlio; 8 por Juscelino Kubistchek; 17 por Jânio Quadros; 4 
por Tancredo Neves e 2 por Jango Goulart. Desde 1939, o Serviço Florestal tinha 
sido reorganizado junto ao Ministério da Agricultura e contava com uma Seção de 
Parques Nacionais. A partir de 1944 também tinha sido criada uma Seção de Proteção 
das Florestas. Apesar dessas iniciativas, os conservacionistas mantiveram-se 
organizados como um grupo de interesses, afastado das grandes questões políticas e 
sociais do país, durante todo o período (Dean, 1996). Reforçaram seus vínculos com 
associações protecionistas internacionais e, em 1958, organizaram a Fundação 
Brasileira de Conservação da Natureza (FBCN), associada à União Internacional 
para Conservação da Natureza3 (IUCN), num “...modesto esforço para enfrentar, de 
modo organizado, os apelos desenvolvimentistas do governo de Juscelino Kubitschek.” 
(Urban, 1998:89). Segundo Wanderbilt Duarte de Barros, engenheiro agrônomo e 
integrante do grupo que fundou a FBCN, esta foi a primeira entidade brasileira com 
um claro enunciado conservacionista. {id.ib.A75). Segundo depoimentos desse mesmo 
grupo, o Presidente que demonstrou maior sensibilidade para com as causas 
conservacionistas foi Jânio Quadros. Apesar do curto período no qual permaneceu 
no governo (8 meses), Jânio valorizou as sugestões do Conselho Florestal, então 
presidido por Victor Abdennur Farah, um dos fundadores da FBCN. (ícfíb.:92-103). 
Cabe destacar que a atenção dispensada por ele à política de conservação não parece 
casual. Uma das forças políticas que garantiu sua vitória nas eleições foi a UDN 
(União Democrática Nacional), partido de oposição a Getúlio, organizado em 1945 e 
integrado pelos liberais democratas que tinham apoiado a Revolução de 30, ou seja, 
a mesma base de classes médias cultas que tinha articulado os conservacionistas, 
naquele período.
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Por outro lado, a exigência de controle sobre a poluição das águas, que constava dos 
códigos conservacionistas editados por Vargas na década de 1930, tampouco foi 
atendida ao longo do período subseqüente, com exceção das medidas dirigidas ao 
saneamento dos espaços urbanos. Essas medidas serão abordadas nos próximos 
capítulos desta tese.

Em 1964, as classes médias urbanas voltaram à cena política, apoiando um novo 
golpe militar. Diferentemente da Revolução de 1930, cuja inspiração fora progressista 
e de confronto com o poder das oligarquias agrárias, o novo golpe visava “proteger o 
país, a família, a propriedade e a liberdade”, da ameaça comunista representada 
pelas reformas de base, especialmente pela reforma agrária, propostas pelo presidente 
Jango Goulart. Aparentemente destinado a livrar o país do comunismo e a restaurar 
a democracia, o golpe de 31 de março de 1964 instalou no país uma ditadura militar 
que se prolongou por 21 anos.

conseguiu visualizar uma conexão potencial entre reforma agrária e conservação. 
Em vez disso, considerava a primeira como preocupação demagógica e insistia em 
que se desse um paradeiro à destruição dos recursos naturais” (Dean, 1996:302). 
Esse distanciamento ideológico não fez com que os conservacionistas se afastassem 
totalmente do governo Goulart. Em 1962, o Serviço Florestal foi substituído pelo 
Departamento de Recursos Naturais Renováveis - DRNR, com apoio e participação 
dos conservacionistas. Durante a existência do Departamento foram criados 8 novos 
Parques Nacionais.

O golpe de 1964 instalou um novo regime, designado como “burocrático-autoritário” 
(O’Donnell,1986). O novo regime se caracterizou pela repressão feroz de todas as 
oposições; pela extinção dos partidos que tinham se organizado no final do Estado 
Novo; pelo aumento da concentração da riqueza através da exclusão política e 
econômica das classes populares; pela maior internacionalização da estrutura 
produtiva e crescimento da dívida externa; e, finalmente, pela ampliação da burocracia 
técnica do Estado, que respondia às necessidades de legitimar as decisões de governo 
com base na racionalidade e na ordem, em substituição ao processo político. Nesse 
contexto, foram revistos e reeditados os códigos varguistas que tratavam da 
conservação dos recursos naturais, reafirmando, por um lado, o papel do Estado na 
tutela desses bens e, por outro, a subordinação da conservação às metas do 
desenvolvimento econômico.
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* - O Código Florestal de 1934 já tinha definido que 25% das matas de qualquer propriedade deveriam ser 
preservadas, mas abria diversas exceções a esse dispositivo.

Em 1967, o espaço que os conservacionistas tinham conseguido preservar durante o 
primeiro governo da ditadura militar, foi repentinamente reduzido. Sem qualquer 
consulta, o DRNR foi extinto e teve suas funções remetidas ao Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal - IBDF, criado pelo Decreto-Lei n° 289/67, com o objetivo 
de formular a política florestal, bem como coordenar e executar as medidas necessárias 
à utilização racional, à proteção e à conservação dos recursos naturais renováveis, e 
ao desenvolvimento florestal do País. O novo órgão foi criado como uma autarquia, 
com uma dotação orçamentária significativa e com a possibilidade de auferir rendas 
a partir do desenvolvimento de atividades econômicas. Esse perfil correspondia em 
muito ao que os conservacionistas vinham defendendo desde a década de 1920, quando

Os naturalistas que integravam o Departamento de Recursos Naturais Renováveis - 
DRNR, bem como os membros da FBCN e de outras entidades conservacionistas, 
participaram da elaboração do novo Código Florestal, aprovado em 1965 (Lei Federal 
n° 4.771). Dentre as alterações introduzidas pelo novo Código constam: (i) a 
especificação das situações nas quais a vegetação existente passa a ser de preservação 
permanente, em qualquer tipo de propriedade (pública ou privada; urbana ou rural) 
e a atribuição de valores numéricos às faixas de preservação permanente definidas 
junto a rios, córregos, lagos e nascentes (art 2o); (ii) a definição de uma porcentagem 
mínima, de 20%, da área de cada propriedade, a ser preservada da derrubada de 
florestas nativas ou regeneradas4 (art 16); (iii) a indicação da bacia Amazônica (art. 15) 
e das áreas da região Sul onde ainda se verificam ocorrências do pinheiro brasileiro, 
Araucaria angustifolia (art. 16), como áreas em que a exploração florestal fica 
condicionada à edição, por Decreto do Poder Público de planos de manejo; (iv) o 
estabelecimento do limite máximo de 50% da área de cada propriedade como passível 
de ser desflorestada na bacia Amazônica, até que fossem editados os respectivos 
planos de manejo (art.44). As infrações ao Código continuaram sendo caracterizadas 
como contravenções penais, passíveis de condenação à reclusão por prazo de 3 meses 
a um ano (no Código de 1934, as penas de reclusão podiam chegar até 3 anos). O 
Código Florestal de 1965 estabeleceu isenções, tanto de imposto de renda quanto de 
imposto territorial, para produtos e áreas florestadas (arts. 38 e 39). A isenção do 
imposto de renda, que foi ampliada e regulamentada através da Lei n° 5.106/66, 
tornou-se um grande incentivo aos desmatamentos na Amazônia, como se verá a 
seguir. Finalmente, o novo Código manteve o Conselho Florestal como órgão consultivo 
e normativo da política florestal. No mesmo período também foram reeditados o 
Código de proteção da fauna (através da Lei n° 5.197/67) e o código de Pesca (através 
do Decreto-Lei n° 221/67).
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Integravam a Comissão de Política Florestal, representantes: do Ministério da Agricultura, do Ministério da 
Indústria e Comércio, do Ministério do Planejamento, do Setor de coordenação dos organismos regionais, do 
Estado-Maior das Forças Armadas, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e do Banco do Brasil 
(artigo 8° do Decreto-Lei n° 288/67). Integrava a estrutura administrativa do IBDF, um Departamento de Economia 
Florestal cujas únicas atribuições eram o planejamento global da utilização dos recursos florestais e a elaboração 
de pareceres técnicos que permitissem a emissão de certificados para o gozo de incentivos fiscais.

Durante cerca de quarenta anos de esforços desenvolvimentistas, os processos de 
destruição das florestas primárias, de degradação dos solos e de apropriação

foi criado o Serviço Florestal. Todavia, o órgão surgiu para viabilizar a aplicação dos 
incentivos fiscais a projetos de reflorestamento, criados pela Lei n° 5.106 de 1966 
(Urban, 1998:254), que permitia abatimentos de até 50% do imposto de renda devido 
por pessoa física ou jurídica, desde que esta realizasse investimentos no 
reflorestamento de áreas sobre as quais detivesse a justa posse da terra. Segundo 
Diegues (1996), a principal atuação do novo órgão foi na promoção de reflorestamentos 
econômicos, de pinuse eucaliptos, inclusive em áreas que continham florestas nativas 
que foram removidas para essa finalidade. Os investimentos realizados no 
reflorestamento deveríam ser comprovados pelo Ministério da Agricultura, que não 
dispunha de funcionários para atestar coisa alguma. A criação do IBDF veio preencher 
essa lacuna, permitindo que as empresas fizessem uso do incentivo tributário. No 
caso da Amazônia, o instrumento foi associado a outro mecanismo de incentivo, que 
financiava a compra de terras visando o desenvolvimento de projetos agropecuários. 
Essa política começou a ser implantada com a criação da SUDAM (Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia), em 1966, e teve prosseguimento através do PIN 
(Plano de Integração Nacional), implementado por Mediei a partir de 1969. Grandes 
empresas do sudeste passaram a adquirir terras na região amazônica, expulsando os 
posseiros, desmaiando e dando início a projetos "de fachada”. A população do lugar, 
formada predominantemente por posseiros, (que não tinham títulos da terra, mas 
dependiam desta para viver, com base nas atividades extrativistas), foi sendo expulsa 
para dar lugar à formação de grandes fazendas. Conforme Martins (1994:79,80), 
essa política constituiu-se numa reforma agrária regressiva, que transformou toda 
a Amazônia num campo de lutas pela terra. Ao mesmo tempo, estimulou ações 
predatórias de desmatamento para a implantação de projetos fictícios de 
reflorestamento, em terras impróprias para essa finalidade, cuja única peça de 
realidade era a comprovação da propriedade da terra feita junto ao IBDF. O mesmo 
Decreto que criou o IBDF extinguiu o Conselho Florestal, substituindo-o por uma 
Comissão de Política Florestal, integrada apenas por representantes do Governo5 e 
por dois representantes da sociedade civil, sendo um da Confederação Nacional da 
Agricultura e um da Confederação Nacional da Indústria, ou seja, sem espaço para 
representantes das associações conservacionistas.
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irresponsável dos demais recursos naturais tinham-se ampliado bastante, dando 
continuidade às práticas iniciadas com a colonização e sem gerar padrões mínimos 
de desenvolvimento social. No final dos anos 1970 começou a tornar-se insustentável 
a idéia de que o Brasil era um país com recursos naturais ilimitados. Novamente as 
forças liberal-democratas se organizaram em defesa da democracia e contra o regime 
autoritário que tinham ajudado a instalar. Novamente as idéias conservacionistas 
voltaram à cena política, buscando uma articulação com o campo dos reformadores 
sociais progressistas, como ocorrera no período que envolveu a Revolução de 30. 
Desta vez com maior vigor, a partir do apoio do movimento ambientalista 
contemporâneo que surgira no primeiro mundo, ao longo da década de 1960.
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No final da década de 60, nos países centrais do capitalismo, novas percepções e 
preocupações concernentes às relações entre sociedade e natureza convergiram para 
a definição de uma questão ambiental global, como um dos sintomas de crise da 
“modernidade fordista”, no início da transição para a “pós-modernidade flexível” 
(Harvey, 1992). A batalha entre social-democratas e neo-liberais, que se travava 
dentro dos Estados europeus de Bem-estar Social e nos Estados Unidos, começava a 
pender para o neo-liberalismo, que ganhou espaço nos anos 70 e se impôs como 
ideologia dominante nos 80 (Anderson, 1995). Num período de reorganização das 
estratégias de regulação do capitalismo, a questão ambiental surgia como idéia força, 
com potencialidade para renovar os discursos e as práticas sociais. Episódios trágicos 
de contaminação da água, do ar e de alimentos alarmaram a opinião pública e 
despertaram o interesse por pesquisas científicas que investigavam efeitos 
indesejáveis dos meios tecnológicos utilizados depois da Segunda Guerra. Nos Estados 
Unidos, a publicação em 1962 da obra “Primavera Silenciosa”, na qual a bióloga 
Rachel Carson denunciou os efeitos perniciosos do uso de pesticidas químicos como 
o DDT, é considerada um marco para o nascimento da “consciência ecológica” 
(McCormick, 1992). A ecologia, ramo da biologia dedicado ao estudo das interações 
bio-físico-químicas que estabelecem as condições de vida no planeta, foi cada vez 
mais solicitada para explicar os chamados “desastres ambientais”. Cadeias de relações 
causais ligaram a origem destes com as modificações drásticas da natureza, 
produzidas, tanto no mundo capitalista como no mundo socialista, pela 
industrialização, urbanização, crescimento demográfico, e modernização em geral. 
A idéia de que a humanidade caminhava para um colapso ecológico ganhou 
visibilidade, provas de verdade e atores sociais.

Os movimentos preservacionistas e conservacionistas, articulados 
internacionalmente, tornaram-se atores importantes da grande mobilização 
ambientalista que começou a se desencadear nos anos 1970. Não se tratava mais de 
proteger elementos ou porções da natureza, ou ainda de defender técnicas racionais 
de manejo dos recursos naturais. A busca por modelos alternativos de desenvolvimento 
e a questão dos limites para as intervenções humanas nos processos naturais 
tornaram-se pontos centrais do novo debate ambientalista. Entre 1968 e 1972, o 
malthusianismo foi revivido por meio de um projeto desenvolvido no MIT e inspirado 
por um grupo de empresários, reunidos numa associação chamada Clube de Roma. 
O projeto contou com financiamento da Olivetti, Fiat e Volkswagen, e foi publicado 
sob o título “Limites de Crescimento”(Meadows, 1968). Consistia num exercício de 
futurologia, que aplicou técnicas de modelagem matemática para prever os destinos
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da humanidade, caso fossem mantidas constantes as tendências vigentes de 
crescimento demográfico, produção agrícola, produção industrial, utilização de 
recursos naturais e poluição. O resultado foi um cenário catastrófico, previsto para 
realizar-se no final do século: exaustão dos recursos naturais, decadência econômica 
e taxas de mortalidade crescentes, devidas à poluição e à carência de alimentos. 
Apesar da enorme simplificação da modelagem, assumida por seus autores, a idéia 
de limites de crescimento, associada à necessidade de se introduzirem mudanças 
nos modelos “produtivistas” ou industriais de desenvolvimento, definiu a unidade 
do discurso ambientalista e foi apropriada pelas diversas forças sociais.

Ideólogos de direita, como Garret Hardin (1968) passaram a defender a tese de 
“crescimento zero”. Segundo ela, a única alternativa para superar a crise ambiental 
era o controle populacional6 e esse controle deveria ser dirigido aos países pobres, 
que aumentavam suas populações em taxas muito superiores às dos ricos, 
especialmente em função dos programas internacionais de ajuda ao Terceiro Mundo, 
devendo ser controlados, para “o bem da civilização”.7

Conforme Commoner: (1972: 295) " Over recent years he (Garret Hardin) has expounded in ‘the tragedy of 
the commons', the view that the world ecoystem is like a common pasture where each individual, guided by a 
desire for personal gain. increase his herd until the pasture is ruined for alL Until recently, Hardin drew two 
rather general conclusions from this analogy: first, that 'freedom, in a commons brings ruins to all', and, 
second, that the freedom that must be constrained if ruin is to be avoided is not the derivation of private gain 
from a social good (the commons). but rather the freedom 'to breed'”.
V. Commoner (1972: 296) .
"Par 'société civile' il faut entendre le tissus des relations sociales que les individus établissent entre eux aux 
sein de groupes ou des communautés qui ne doivent leur existence ni à la mediation ni à l'acte institutionel de 
l'État: ce sont toutes les relations fondées sur reciprocité et le volontariat, non sur le droit et 1'obligation 
juridique"..." (le) deplacement de la societé civile par 1’État correspond, sur le plan politique, au remplacement 
de 1'autoregulation par rheteroregulation....ainsi le deperissement des libertés fondamentales et 1’instauration 
d'une societé pan-etatiste, plus ou moins militarisée. (Gorz, 1978:46,48)...''pour la satisfaction de tout besoin. 
1'individu a d'abord été reduit à dependre d'ínstituitions et d'outils géants..Même pour l’air (depollué) qu'il 
respire, pour l’eau (traité ou embouteillé) qu'il boit, le soleil (que 1’industrie touristique lui vend), l'individu 
dépend ...des intituitions bureaucratiques et marchandes..” (Gorz, 1978:86).

Paralelamente, no campo político da esquerda, o ambientalismo surgia como 
prolongamento do movimento pacifista, mobilizado na luta pelo desarmamento 
nuclear nas décadas de 1950/60, e do utopismo anarquista-libertário, que tinha 
inspirado as revoltas estudantis de 1968, na Europa e Estados Unidos (Alier, 1998). 
Nesse campo, o ideário do ambientalismo responsabilizava o capitalismo e o socialismo 
real pelo “impasse planetário”. As críticas envolviam: a falta de limites da 
industrialização e as suas opções tecnológicas; o consumismo e a alienação; o sistema 
de ensino (como aparelho fundamental da reprodução da alienação); o 
desaparecimento da “sociedade civil” e a “heteroregulação”8 da vida, fosse pelo 
Mercado ou pelo Estado (Gorz, 1978). As críticas também abrangiam a questão da 
distribuição iníqua dos bens produzidos às custas do esgotamento dos recursos



*

II

I

24

naturais, o que envolvia tanto a situação dos excluídos no Primeiro Mundo, quanto 
as relações colonialistas, entre o centro e a periferia.

Diferentemente das organizações conservacionistas atuantes até então, que tinham 
como foco a preservação de porções intactas da natureza ou a racionalização do seu 
aproveitamento, a nova ideologia ambientalista tinha como base a problematização 
dos modelos de desenvolvimento industrial, dominantes no mundo capitalista e no 
socialista. Nesse sentido, recuperou idéias do romantismo, movimento sócio-político 
que surgira na Europa no início do século XIX como reação ao capitalismo industrial. 
Segundo Lowy (1990), o romantismo se define como um campo de idéias integrado 
por diversas correntes: (i) o romantismo retrógrado, que visava restabelecer relações 
sociais medievais; (ii) o romantismo conservador, que defendia a manutenção da 
sociedade anterior à Revolução Francesa, a qual já comportava articulações entre 
formas capitalistas e pré-capitalistas; (iii) o romantismo desencantado, que entendia 
o capitalismo industrial como irreversível, apesar de todos os seus defeitos, em especial 
do declínio cultural que ele implicava; e (iv) o romantismo revolucionário, que divergia 
das 3 correntes anteriores por ter orientação de esquerda, valorizando a igualdade 
social e adotando, como referência, para a idealização de um socialismo utópico, o 
“comunismo” de algumas sociedades primitivas e das comunidades rurais 
tradicionais. Apesar das diferenças de orientação política, havia um corpo de idéias 
que dava unidade ao romantismo. Esse mesmo ideário estava presente no 
ambientalismo que emergiu nos anos 1970 e permanece vivo na atualidade. 
Caracteriza-se pela valorização: (i) da “cultura”, como conjunto de valores morais e 
tradicionais, em detrimento do desenvolvimento técnico e material da civilização 
moderna; (ii) da comunidade, como agregação de relações sociais diretas, em 
detrimento da sociedade, como agregação mecânica e artificial de pessoas; (iii) do 
valor de uso dos bens produzidos, em detrimento do valor de troca; (iv) dos vínculos 
qualitativos, de ordem religiosa, ética, cultural ou estética, em detrimento da 
quantificação da vida, no âmbito das relações de mercado; (v) da “arte”, como 
resultado de todo o trabalho livre e criativo (Ruskin, 1857) em detrimento do artefato 
industrial, como produto do trabalho alienado. Em resumo, o envenenamento da 
vida social por relações puramente utilitárias e o envenenamento do ar pela fumaça 
das indústrias, foi captado como resultantes da mesma raiz nociva, o capitalismo 
industrial, tanto pelo romantismo sócio-político quanto pelo ambientalismo 
contemporâneo, ou pós-moderno.

De qualquer modo, a escala global dos desequilíbrios ecológicos causados pela 
industrialização maciça não era uma ficção científica. Pesquisas demonstravam que 
o “espaço ecológico” ocupado pelas sociedades afluentes incluía os países sub
desenvolvidos, não apenas como fornecedores de trabalho e matéria prima baratos,
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No período 1968/72, o Brasil vivia o chamado “milagre econômico”, caracterizado 
pelas altas taxas de crescimento do PIB e pela implementação de projetos de grande

A montagem de uma política global para o meio ambiente envolveu um conjunto de 
Conferências, encontros e publicações técnico-científicas, organizadas pela ONU e 
por suas agências. Em setembro de 1968, foi realizada em Paris a Conferência da 
Biosfera, organizada pela UNESCO, a fim de sensibilizar as nações emergentes quanto 
às virtudes da conservação da natureza, e de recomendar a consideração dos impactos 
ambientais dos projetos desenvolvimentistas de grande escala (McCormick, 1992). 
Em 1971, em Founeux, na Suíça realizou-se um encontro internacional promovido 
pela ONU, sobre o tema “Development and Environment" (Sachs, 1972). O objetivo 
desse encontro foi de preparar o debate sobre o conflito entre os interesses de 
desenvolvimento do Terceiro Mundo e a preservação dos recursos do planeta, que 
acabavam de emergir como questão imperativa no Primeiro Mundo (McCormick, 
1992). As demandas por “limites de crescimento" decorrentes das teses sobre o 
esgotamento ambiental somavam-se aos protestos dos desempregados do Primeiro 
Mundo, que reclamavam contra as políticas de descentralização industrial baseada 
na exploração da força de trabalho barata, no Terceiro Mundo. Muitas questões 
convergiam para um questionamento das políticas de ajuda ao mundo 
subdesenvolvido, pela opinião pública do Primeiro Mundo.

mas também pelos serviços de despoluição, prestados por seus territórios, como no 
caso da absorção de gás carbônico pelas florestas tropicais. No âmbito das organizações 
internacionais, e a partir dos interesses hegemônicos, surgiam demandas para o 
estabelecimento de mecanismos de controle sobre o patrimônio natural como "bem 
comum da humanidade”. Ainda no contexto da guerra fria e sob ameaça de uma 
terceira conflagração mundial, buscava-se a legitimação do direito de ingerência 
explícita das nações “totalmente desenvolvidas” sobre os assuntos internos de outras 
nações (Topalov, 1992:241). Em especial, buscava-se o controle dos “estoques” de 
matéria prima, biodiversidade e energia existentes nos países subdesenvolvidos, pelas 
corporações internacionais.

Finalmente, em junho de 1972, realizou-se em Estocolmo a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, considerada um marco na história do 
ambientalismo contemporâneo. O posicionamento do governo brasileiro na 
Conferência foi de reação enérgica contra qualquer cerceamento dos planos nacionais 
de desenvolvimento, que pudesse ser imposto pelo organismo internacional, em nome 
da “salvação do planeta”.
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As articulações pela redemocratização que tinham começado a se organizar em 1966, 
integrando as forças de esquerda, o movimento sindical, os liberais democratas e o 
movimento estudantil, foram bruscamente interrompidas em 1968, pelo Ato 
Institucional n° 5 que ampliou o poder de arbítrio da ditadura e deu início aos 
chamados “anos de chumbo”, marcados pela tortura e caça indiscriminada aos 
subversivos. Por outro lado, o período de prosperidade econômica, aliado ao uso 
intensivo da propaganda, conseguiu a adesão da opinião pública ao projeto de “Brasil 
grande potência" (Fausto, 1995:484) anunciado pela ditadura. Progressivamente 
impedidas de qualquer manifestação, as oposições foram totalmente desarticuladas 
e, de algum modo, justificou-se a opção pela luta armada assumida por alguns grupos 
radicais. Nesse contexto, os problemas ecológicos colocados pela Conferência de 
Estocolmo, tiveram pouco espaço para ganhar a cena política no momento em que 
foram apresentados. De qualquer modo, existem condições para se identificar 
diferentes posições em relação às teses levantadas pelo ambientalismo internacional, 
que começariam a se delinear na sociedade brasileira a partir da Conferência. Assim:

escala e de grande repercussão social, econômica e ambiental, sustentados por 
financiamentos externos e pela participação de capital estrangeiro. A construção da 
Rodovia Transamazõnica, como parte do Programa de Integração Nacional (PIN), 
mobilizava as críticas do movimento preservacionista internacional, com o apoio de 
biólogos, ecólogos e antropólogos brasileiros, em função de seus impactos. Dentre 
tais impactos destacavam-se: o extermínio das populações indígenas e o equívoco 
técnico-científico representado pela eliminação da floresta amazônica, fosse para o 
desenvolvimento de pastagens por empresas multinacionais, fosse para o 
assentamento de frentes de colonização e atendimento das demandas por reforma 
agrária, provenientes de diversas regiões do país, em especial do nordeste (Goodland, 
1975; Martins, 1994). Todavia, em função da conjuntura política, marcada pela 
repressão a todas as manifestações de oposição ao governo e pela censura aos meios 
de comunicação, a divulgação dessas análises ficou restrita aos meios acadêmicos e, 
em especial, aos grupos preservacionistas e conservacionistas, demorando para ser 
apropriada por um público mais amplo.

as primeiras repercussões da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, junto 
ao público brasileiro, foram pautadas pelo discurso governamental e sustentadas 
por seus delegados. Reafirmaram a soberania nacional nas decisões sobre as 
políticas de crescimento econômico e populacional e apresentaram a pobreza como 
o principal problema ambiental do Terceiro Mundo. No dia 06 de junho de 1972, 
um dia após a abertura da Conferência, o editorial da Folha de São Paulo afirmava 
que: “...os problemas de poluição não podem tornar-se empecilho para os países 
que lutam pelo desenvolvimento. Exemplo claro é a Amazônia. A prevalecerem
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teses de alguns organismos internacionais, a floresta deveria permanecer intocada, 
como pulmão do mundo...Na verdade, nos trabalhos que se realizam na Amazônia, 
não está sendo descurada a necessidade de preservação do meio ambiente...No 
resto do país o combate à poluição está sendo realizado na medida em que o 
problema se apresenta...Não podemos renunciar a nossos propósitos de 
crescimento por causa de uma restrição que não fomos nós que criamos e que 
não podemos deixar que seja usada para retardar nossa efetiva emancipação.”

parte da classe média jovem (composta por grupos que militavam junto ao 
movimento estudantil até 1968 e por grupos sem qualquer experiência política 
anterior) começou a receber forte influência do ambientalismo “de esquerda” 
(anarquista-libertário ou romântico revolucionário) europeu e norte-americano. 
Sob inspiração do "anarquismo comunalista” europeu (Alier, 1998:348), do 
movimento hippie e da “contracultura” norte-americana (Roszack, 1976), 
passaram a negar os valores da sociedade de consumo e buscaram construir uma 
sociedade alternativa, baseada em relações mais harmônicas com a natureza. A 
partir desse ideário foi organizado o movimento das comunidades alternativas 
rurais, por jovens provenientes das regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, em meados dos anos 1970 (Viola, 1992a). 
Apesar da grande dificuldade para atingir os ideais de auto-suficiência que se 
propunham inicialmente, esses jovens foram atores importantes para a 
introdução, na cultura urbana, de novas práticas e hábitos de consumo. Dentre 
estes: a medicina alternativa (homeopatia e naturismo), a meditação, os produtos 
alimentícios sem agrotóxicos provenientes da agricultura orgânica, o artesanato 
e a dieta macrobiótica (à base de cereais e sem ingestão de carne bovina). 
Também sob inspiração da chamada “sociedade alternativa”, e diretamente

a esquerda tradicional, que seguia a orientação do Partido Comunista Brasileiro, 
não divergia das posições do governo, em relação ao “imperativo do 
desenvolvimento”. Aproveitando essa convergência, o governo permitiu que a 
mídia divulgasse a opinião sobre a Conferência, manifestada por Josué de Castro, 
médico, geógrafo e intelectual de esquerda, exilado político, que assistia ao evento 
em Estocolmo. Segundo Josué, a idéia de controle populacional, defendida pelos 
“zeristas” era um genocídio de crianças que nem sequer nasceram, e a única 
forma de se reduzir o crescimento demográfico era através do aumento do padrão 
de vida da população (Folha de S. Paulo, 06/06/72). As críticas do intelectual 
brasileiro à reunião da ONU foram apresentadas num fórum de oposição, paralelo 
à Conferência, e publicadas em 1973, na Revista “O Correio” da UNESCO, num 
artigo intitulado “Sub-desenvolvimento: causa primeira da poluição” (Mançano 
e Walter, 2.000).
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preservacionistas e conservacionistas pertencentes às elites e às classes médias 
cultas, já previamente organizados em torno do tema da proteção da natureza, 
foram, conforme já afirmado, os atores que repercutiram mais imediatamente as 
preocupações difundidas pela Conferência de Estocolmo. A partir de 1974, com o 
início da distensão do regime, eles passaram a ocupar mais espaço nos meios de 
comunicação, associando denúncias contra a destruição da natureza com críticas 
à ditadura militar, que iriam, depois de 1979, convergir para a organização de 
uma nova frente de luta pela redemocratização.

Aparentemente, as posições do Brasil e dos demais países do Terceiro Mundo 
presentes na Conferência de Estocolmo, influenciaram os resultados do documento 
final que foi aprovado (McCormick, 1992). A Declaração de Estocolmo sobre o meio 
Ambiente Humano reconheceu a pobreza como uma das causas da degradação 
ambiental e comprometeu-se com o seu resgate. Contrariando as demandas dos 
grupos que defendiam o “crescimento zero”, a Declaração ratificou a aplicação das 
políticas de desenvolvimento keynesiano/welfarista. O documento continha 7 
critérios e 26 princípios orientadores da política global de proteção e melhoria 
ambiental, a serem seguidos pelas nações signatárias. Dentre os princípios, 10 eram 
especificamente dedicados aos processos de desenvolvimento no Terceiro Mundo, 
denotando a centralidade do tema para a Conferência, e apresentando os 
instrumentos que deveríam garantir que esses processos fossem balizados por 
preocupações ambientais. O principal instrumento de conciliação das contradições 
entre crescimento econômico e preservação ecológica era a planificação racional, 
mencionada explicitamente em 6 princípios.

Ainda como resultados diretos de Estocolmo, definiu-se a criação do Programa da 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que se desdobrou em três sub- 
programas: (i) o Earthhwatch, um sistema de informações e monitoramento dos 
recursos ambientais globais; (ii) o programa de administração ambiental, dedicado a 
promover e apoiar o estabelecimento de acordos internacionais sobre proteção

informado por sua experiência profissional numa empresa multinacional 
fabricante de adubos químicos e agrotóxicos, o agrônomo José Lutzenberger 
fundou em 1971 a AGAPAN (Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente 
Natural), considerada a primeira organização do novo movimento ambientalista 
surgida no Brasil (Viola, 1992). A partir da fundação da AGAPAN, Lutzenberger 
passou a manifestar-se sistematicamente contra os diversos projetos de 
desenvolvimento, energético, rodoviário, agro-pecuário, etc., do governo 
brasileiro e defendendo o controle da explosão demográfica, a auto-gestão e as 
tecnologias alternativas (Lutzenberger, 1991).
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ambiental, bem como a adoção de medidas de preservação ao nível nacional, (leia- 
se, ao nível das nações do Terceiro Mundo), o que incluiu “encorajar os órgãos de 
ajuda bilaterais e multilaterais a incluírem procedimentos de avaliação ambiental 
nos subsídios para o desenvolvimento” (McCormick, 1992: 115); e (iii) medidas de 
apoio, que incluíam assistência financeira e a promoção de programas de educação 
ambiental, o que foi encaminhado pela UNESCO, que já tinha lançado o programa 
Man and Biosphere (MAB) em 1971. Apesar de não atenderem diretamente às 
preocupações e demandas dos “zeristas” e de outros reformadores sociais que tinham 
inspirado a realização da Conferência, esse conjunto de iniciativas foi importante 
para a difusão internacional da ideologia ambientalista contemporânea.
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4 AS PRIMEIRAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DO MEIO AMBIENTE

As primeiras políticas públicas, do âmbito federal, especificamente designadas como 
“do meio ambiente” surgiram em 1973 com a criação da Secretaria Especial do Meio 
Ambiente - SEMA, “ ...orientada para a conservação do meio ambiente e uso racional 
dos recursos naturais” (Decreto n° 73.030/73, art.l0). A criação do novo órgão 
constituiu a resposta do governo brasileiro às questões colocadas na Conferência de 
Estocolmo e parecia ter uma função nitidamente diplomática (Monosovski,1989; 
Dean, 1996). Considerando-se a legislação já existente sobre a conservação de recursos 
naturais, não havia atribuições para a SEMA que já não fossem de competência de 
outros órgãos. Aparentemente, o governo não pretendia assumir maiores 
compromissos com a preservação de qualquer coisa que não fossem as taxas de 
crescimento do PIB. Com relação aos apelos pela salvação da natureza, que a ONU 
lançava em escala planetária, eles coincidiam com uma conjuntura de “crise” do 
capitalismo internacional e de reorientação dos interesses que no período anterior 
haviam sustentado uma expansão industrial do tipo fordista, não apenas no Brasil 
mas também em outras economias periféricas e dependentes, criando condições 
para “milagres” de desenvolvimento (Oliveira, 1989). Por um lado, em função do 
aumento da contaminação industrial e do alarme da opinião pública dos países 
desenvolvidos, reforçava-se a tendência de exportação, para o Terceiro Mundo, de 
indústrias e processos poluentes9. Por outro lado, conforme Oliveira (1989:130-132), 
tratava-se da inauguração de novos ciclos de exploração predatória dos recursos 
naturais desses mesmos países, em função da luta entre as potências capitalistas 
pelo controle das fontes de matéria-prima, que se tornara explícita em 1973 com o 
aumento dos preços do petróleo. No âmbito da política econômica nacional, a ênfase 
na substituição de importações passou a ser combinada com uma estratégia de 
ampliação da pauta de exportações, baseada num modelo “primário-exportador”. O 
modelo buscava tirar proveito dos amplos recursos territoriais e do potencial 
hidroenergético do país, e afirmar sua competitividade em indústrias altamente 
poluentes e intensivas no consumo de energia elétrica, como no caso do alumínio, do 
aço e da soda cloro (Fausto, 1995).

Em 1974, com a apresentação do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) ao 
Congresso Nacional, o governo deixou claro o perfil da sua política ambiental, 
definindo como seu princípio básico: “...conciliar o desenvolvimento em alta velocidade 
com o mínimo de efeitos danosos sobre a ecologia e garantindo o uso racional dos

9 - Sobre a questão, ver: Gorz (1978:97). Monteiro (1981:40), Mindlin et alii (1992:195), Waldman (1992:14,15), 
Capobianco, 1989:15). Gutberlet (1996:36). Fausto (1995:496), dentre outros.
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recursos do País, com garantia de permanência dos de caráter renovável.” A política 
ambiental do II PND compreendia: “a política de meio ambiente na área urbana”; 
“a política de preservação dos recursos naturais” e a “política de defesa e proteção da 
saúde humana” (R.F.B.,1974:85).

A política de meio ambiente nas áreas urbanas e a defesa da saúde humana 
compreendiam medidas de:
- controle da poluição industrial e da qualidade do ar nas cidades;
- zoneamento do uso do solo e controle da localização industrial;
- fornecimento de sistemas de abastecimento de água, coleta de esgotos e lixo, e de 

áreas de recreação.

A política de preservação dos recursos naturais envolvia:
- “preocupação" com as transformações do ambiente natural, na implantação de 

projetos de estradas, hidrelétricas, etc.;
- “utilização racional dos recursos naturais na ocupação produtiva da Amazônia e 

do Centro-Oeste”;
- “preservação de áreas naturais representativas dos principais ecossistemas 

encontrados nas diversas regiões... através do estabelecimento de uma rede de 
Estações Ecológicas em áreas selecionadas, de acordo com estudos a serem 
realizados pela SEMA.” (R.EB.,1974:86).

Em resumo, as linhas básicas da política do meio ambiente eram a proteção dos 
recursos naturais e o controle da poluição. A associação dessa orientação com 
demandas por um novo modelo de desenvolvimento, formulada pelo movimento 
ambientalista internacional e pelas primeiras entidades ambientalistas brasileiras, 
não estava contemplada na política ambiental do II PND. Os eixos da política pública 
do meio ambiente já estavam presentes no discurso governamental, desde os códigos 
conservacionistas de 1930. Como novidade, surgiam as referências a instrumentos 
de planejamento territorial e a maior ênfase nas medidas de controle da poluição. 
Essa ênfase atendia a dois tipos de demandas. Por um lado, o Plano era dirigido 
para a estruturação de um sistema urbano nacional, onde as cidades eram 
entendidas como pólos de desenvolvimento econômico, numa política de “ocupação 
do espaço interior” e descentralização das atividades produtivas. Nesse sentido 
era recomendado o controle do crescimento excessivo e a desconcentração industrial 
das metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo. Por outro lado, havia a demanda das 
populações urbanas por ampliação dos serviços de saneamento. Em especial, havia 
demandas dos grupos organizados na defesa de direitos humanos por investimentos 
nos sistemas urbanos de abastecimento de água, pois o crescimento explosivo das 
metrópoles, associado ao rebaixamento salarial, invertera, no período 1964/73, a
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tendência de redução que os índices de mortalidade infantil vinham apresentando 
historicamente (Brant, 1989). As demandas por saneamento também partiam dos 
interesses industriais, pois os custos de produção aumentavam com a poluição dos 
recursos hídricos e com a crescente dificuldade de captação direta da água dos 
rios. Finalmente, as elites e classes médias urbanas começavam a se sensibilizar 
com os problemas da poluição atmosférica.

Na década de 1970, seguiram-se ao II PND a edição do Decreto-Lei n° 1.413/75 e do 
Decreto Federal n° 76.389/75 destinados a disciplinar o controle da poluição industrial. 
O Decreto n° 76.389 que considerou todas as regiões metropolitanas como “áreas críticas 
de poluição” (art. 8o) e definiu poluição industrial como: “...qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causados por qualquer 
forma de energia ou de substância sólida líquida ou gasosa, capazes direta ou 
indiretamente de: (i) prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (ii) 
criar condições adversas às atividades sociais e econômicas; (iii) ocasionar danos 
relevantes à flora, à fauna e a outros recursos naturais”, (art. Io). A aplicação desses 
Decretos foi remetida:

- à SEMA, que deveria estabelecer as normas e padrões de controle;
- aos governos estaduais, que deveríam exercer o controle, em conjunto 

com o Ministério do Interior;

Desde a década de 1960 cresciam as demandas por controle da poluição hídrica e 
atmosférica nas áreas metropolitanas, onde se concentravam população, indústrias 
e demais atividades poluentes. Ao nível federal essa pressão vinha sendo respondida 
através da ampliação da legislação sobre a questão, sem que daí resultassem efeitos 
concretos. Em 1961, Kubstichek tinha editado o Código Nacional da Saúde (Decreto 
n° 49.974-A, de 21/01/61), estabelecendo que as indústrias instaladas ou a se 
instalarem no território nacional deveríam estabelecer planos para o lançamento de 
seus resíduos sólidos, líquidos e gasosos, de modo “...a evitar os inconvenientes ou 
prejuízos da poluição e da contaminação das águas receptoras, das áreas territoriais 
e da atmosfera.” (artigo 38). O controle dessas disposições ficava a cargo “da 
autoridade sanitária competente”, ligada ao Ministério da Saúde. Ainda em 1961, 
mas já no governo de Quadros, o Decreto n° 50.877, de 29/06/61, com base no Código 
de Pesca de 1938, estabeleceu limites numéricos para o lançamento de poluentes nas 
águas interiores e litorâneas, e designou o Ministério da Agricultura como responsável 
pelo seu cumprimento. Definiu “poluição”, como “...qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas das águas, que possa importar em prejuízo 
à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações e ainda comprometer a sua 
utilização para fins agrícolas, industriais, comerciais, recreativos e, principalmente, 
a existência normal da fauna aquática.” (artigo 3o).



>

»

10

33

à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, através do 
Conselho Nacional de Política Urbana (CNPU), que deveria estabelecer 
critérios para o zoneamento industrial, exigível nas áreas críticas de 
poluição;
aos órgãos gestores de incentivos governamentais, que deveríam orientar 
os incentivos de modo a não agravar os problemas da poluição.

Paralelamente, o governo começava a se envolver na capacitação de quadros técnicos 
capazes de operacionalizar os controles da poluição que constavam da legislação. A 
criação da CETESB10 (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), em 
São Paulo, representou o primeiro passo concreto no processo de desenvolvimento e 
apropriação de tecnologias de controle de poluição, especialmente atmosférica, no 
Brasil. Em junho de 1975, foi realizado em Brasília o I Encontro Nacional sobre a 
Proteção e Melhoria do Meio Ambiente, promovido pela SEMA, com a colaboração 
internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), da Comissão da Comunidade Européia, da 
Agência Federal de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), dos órgãos de 
proteção ambiental do Reino Unido, México, Canadá, Holanda, e das multinacionais 
Ford e General Motors. Como colaboradores do evento, do âmbito nacional, figuram 
a Câmara dos Deputados, a SUDENE, os Departamentos de Obras Públicas dos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, as Agências de Saneamento dos 
Estados de São Paulo (CETESB), Rio Grande do Sul (CORSAN) e Minas Gerais 
(COPASA), a Associação de Engenheiros Sanitaristas (ABES)11 e a Faculdade de 
Saúde Publica da Universidade de São Paulo. O Encontro contou com mais de 400 
participantes. No discurso da tecnoburocracia, os problemas da poluição apareceram 
como equacionados e passíveis de serem compatibilizados com a política de 
desenvolvimento acelerado. “Através” do planejamento, as cidades poluídas seriam 
“desconcentradas” para novos pólos, geradores de emprego. Os efluentes das fábricas 
seriam neutralizados pelos novos tecnólogos do ambiente, treinados na Alemanha, 
Estados Unidos, Canadá e França. Desenvolvimento econômico e conservação da 
natureza pareciam assegurados pela racionalização do processo de ocupação. 
Planejadores urbanos, arquitetos, geógrafos, sociólogos, economistas, engenheiros 
sanitaristas e químicos sentiram-se prestigiados pela função “salvacionista” que o 
modelo lhes destinava e se engajaram na política ambiental do governo.

A CETESB foi criada em 1968 e constituiu-se no principal centro de irradiação de conhecimentos tecnológicos 
sobre o controle da poluição, a partir do treinamento de seus técnicos em agências norte-americanas e de 
outras partes do mundo (ver Capítulo II, item 3.2.2).

11 - A ABES foi criada em 1965, denotando o aumento dos recursos disponíveis para investimentos na área de 
saneamento.
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Apesar do aparato institucional e legislativo montado pela ditadura, o controle dos 
efluentes industriais começou a mostrar resultados apenas no início de 1985. De 
qualquer modo, os governos militares destinaram recursos importantes para 
investimentos em saneamento básico, especialmente no que se refere ao 
abastecimento de água. Entre 1972 e 1976, 44% dos recursos do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), foram aplicados em programas de saneamento (Schmidt, 1983:131), 
através do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). Cerca de 46% desses recursos 
foram investidos na cidade de São Paulo (Bueno, 1994) e tiveram efeitos quase 
imediatos na redução dos índices de mortalidade infantil (Brant, 1989; Bueno,1994).

Se, no campo do urbanismo, do controle da poluição e da “defesa da saúde humana” 
houve muito discurso e poucas ações concretas, a implementação dos enunciados do 
II PND relativos à preservação da natureza12 foram ainda mais contraditórios. 
Segundo Paulo Nogueira Neto (Urban, 1996), que foi Secretário da SEMA desde a 
sua criação e por 13 anos consecutivos, o principal interesse do órgão não era o controle 
da poluição, que ele entendia dever ser descentralizada para os estados, mas sim a 
criação de novas unidades de conservação do patrimônio natural. Nessa função, 
todavia, a SEMA, subordinada ao Ministério do Interior, concorria com o IBDF,

Restritas ao campo do saneamento básico, essas medidas estavam muito aquém do 
suficiente para atender às demandas das classes populares urbanas no que diz respeito 
às suas condições de reprodução. Moradias precárias e clandestinas diante da 
legislação urbanística, falta de serviços de saúde, transporte e saneamento, riscos de 
enchentes e desmoronamentos, caracterizavam os territórios ocupados pela pobreza 
nas grandes metrópoles. Diante desse quadro e do bloqueio dos canais formais de 
representação política, a população começou a construir novas formas de organização 
coletiva, através dos movimentos sociais urbanos. Para isso contou com o apoio de 3 
forças sociopolíticas previamente constituídas: a Igreja Católica, os sindicatos e o 
ativismo marxista (Sader, 1995). Com exceção da Igreja, através dos seus 
compromissos com o pacifismo, nenhuma dessas matrizes tinha qualquer identidade 
com a ideologia ambientalista, que se apresentava a partir do discurso das elites, 
extratos superiores das classes médias e do próprio governo. Nesse sentido, ainda 
que os problemas associados ao quadro de vida pudessem ser entendidos como 
problemas ambientais, essa identidade não foi estabelecida durante a década de 1970 
pelos movimentos sociais urbanos e tampouco se estabeleceram pontes entre eles e 
os primeiros atores que militavam junto ao movimento ambientalista.

12 - Segundo disposições do II PND, seriam preservadas “...as áreas naturais representativas dos diversos 
ecossistemas encontrados nas diversas regiões,..através do estabelecimento, no território nacional de uma 
rede de Estações Ecológicas...” (RFB, 1974: 84).
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pertencente ao Ministério da Agricultura. O IBDF tinha a atribuição de manter as 
Reservas Biológicas, que interessavam ao Dr. Paulo Nogueira, e também de 
administrar os demais tipos de áreas protegidas existentes: Parques Nacionais, 
Florestas Nacionais e Parques de Caça Federais. Assim, a designação “Estações 
Ecológicas” e a conceituação de uma nova tipologia de unidade de conservação foram 
a forma de superar o impasse político-administrativo e de atender o interesse específico 
do Secretário com a proteção da biodiversidade (Urban,1998). Enquanto isso, o 
governo dava andamento ao seu plano de desenvolvimento acelerado, através do 
aproveitamento dos recursos naturais abundantes e da execução de um conjunto de 
“grandes projetos”, visando a integração do território.

Entendendo a Amazônia como um enorme “vazio” que deveria ser integrado à 
economia nacional, os militares vinham implementando um plano de desenvolvimento 
regional, que compreendia a construção de rodovias e hidrelétricas, associadas a 
subsídios e parcerias com grandes empresas nacionais e estrangeiras em projetos 
agro-pecuários, minerários e de beneficiamento primário de produtos para exportação. 
Conforme já referido, o impacto dessa política desorganizava a vida das comunidades 
autóctones, tanto do ponto de vista das condições de acesso à terra (da qual os posseiros 
passaram a ser violenta e sistematicamente expulsos), quanto pelas alterações 
irreversíveis no meio natural e conseqüente eliminação das condições básicas de 
subsistência dessas populações, a partir dos desmatamentos extensivos e das 
intervenções no regime dos rios. Segundo Martins (1994), as relocações de tribos e as 
transformações drásticas do meio físico nos territórios indígenas representaram 
um verdadeiro genocídio.

Ainda na vigência da censura aos meios de comunicação, os efeitos destrutivos e 
desorganizadores dos projetos governamentais para a Amazônia começaram a gerar 
críticas da sociedade brasileira. Personalidades isoladas de grande notoriedade como 
o paisagista Roberto Burle Marx, foram responsáveis pelas primeiras denúncias 
públicas das atrocidades socioambientais resultantes daquelas intervenções. Em 
197313 e em 1976N Burle Marx noticiou o emprego do “agente laranja” nos programas 
de desenvolvimento daquela região. Em 1976, o IBDF e a SEMA informaram que o 
poderoso desfolhante, que tinha sido utilizado na guerra do Vietnan, estava proibido 
de ser usado no Brasil para desflorestar, mas que seu uso era permitido para a abertura 
de pastagens. O interesse internacional pelo patrimônio biogenético e antropológico 
da Amazônia associado à presença de cientistas estrangeiros na região, também

13 - Em “ O Jornal" de 17/06/73 e "O Globo" de 18/11/73.

H - Em “ O Estado de São Paulo" de 05/02/76.
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A assertiva de Viola, que corresponde ao que ocorreu nas grandes cidades, não parece 
aplicável ao caso dos espaços “naturais” da Amazônia e de outros espaços rurais

Segundo Eduardo Viola (1992b), sociólogo que vem se dedicando à análise do 
movimento ambientalista brasileiro, este apresenta duas fases: uma fase fundacional, 
que vai de 1971 até 1986, caracterizada pelas atividades de denúncia e de formação 
da consciência pública sobre os problemas de deterioração ambiental e uma segunda 
fase, posterior a 1986, caracterizada pela ação multissetorial e pelos esforços para 
articular a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico “no rumo do 
desenvolvimento sustentável”. Para o autor, os discursos da fase fundacional do 
ambientalismo reproduziram a definição estreita da problemática ambiental segundo 
as propostas governamentais de combate à poluição e de preservação de ecossistemas 
naturais, e não tiveram nenhuma repercussãojunto à maioria pobre, inclusive porque 
“...os grupos ambientalistas defendiam intransigentemente o ambiente, bem acima 
do nível de vida das classes populares" (Viola, 1992b;59-60).

contribuiu para que as críticas começassem a ganhar visibilidade. Em 1975 foi lançado 
pela EDUSP e Livraria Itatiaia, o livro “A Selva Amazônica: Do Inferno Verde ao 
Deserto Vermelho?", escrito pelos ecólogos norte-americanos Robert Goodland e 
Howard Irwin, com sérias críticas sobre as implicações ecológicas da construção de 
um conjunto de estradas e, em especial, daTransamazônica15. Em 31/10/76, o Estado 
de São Paulo anunciava que a AGAPAN, entidade ambientalista fundada por José 
Lutzenberger, iria publicar o Prefácio e o capítulo sobre os índios que tinham sido 
omitidos na edição brasileira do livro de Goodland e Irwin. A notícia gerou explicações 
do Prof. Mário Guimarães Ferri, reitor da USP e responsável pela publicação de 
1975. Segundo Ferri, os capítulos tinham sido suprimidos porque ele entendera 
pessoalmente que seu conteúdo não estava a altura do conjunto da obra, uma vez 
que os autores eram ecólogos e o capítulo versava sobre antropologia, matéria que 
não era das suas especialidades. Somente em 1978, os dois textos inéditos no Brasil 
foram publicados pela revista C. J Arquitetura. O capítulo sobre os índios, de Goodland 
e Irwin, continha um relato documentado com mapas e quadros, demonstrando as 
interferências do Plano de Integração Nacional (PIN), com a quase totalidade das 
tribos indígenas que viviam na região e a ameaça para sua integridade, decorrente 
das obras. Enfim, conservacionistas e cientistas naturalistas foram, ao longo da 
década de 1970, os atores sociais que produziram mais críticas ao regime militar, a 
partir do discurso ambientalista.

15 - Em 1970 o governo deu início à construção das rodovias Manaus-Brasília (BR-080), Cuiabá-Santarém (BR- 
163), Transamazônica (BR-230) e Porto Velho-Manaus (BR-319). Todas elas atravessavam ou tangenciavam 
reservas indígenas. A BR-080 atravessa o Parque do Xingu.(Goodland e Irwin, 1975).
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apropriados por comunidades tradicionais. Nestes, a problematização das questões 
ambientais pelas classes populares ocorreu simultaneamente com a abertura política, 
e só dependeu desta para se manifestar publicamente. Basicamente, a diferença se 
explica a partir das especificidades que distinguem o trabalho assalariado, das relações 
de trabalho que ainda mantinham características pré-capitalistas, em regiões 
ocupadas por tribos indígenas e comunidades tradicionais. Dedicadas à pequena 
agricultura de subsistência, à caça, à pesca e ao extrativismo, essas comunidades 
tinham sua sobrevivência diretamente relacionada ao conhecimento e aproveitamento 
das condições naturais do meio. Os efeitos desestruturadores dos grandes projetos 
de desenvolvimento que atingiram essas populações geraram a sua organização, que 
contou logo com o apoio da Igreja Católica, através da ação Pastoral. Assim, entre 
1973 e 1978, foram criados o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Pastoral 
da Terra, em defesa dos índios e dos camponeses que estavam sendo expulsos e 
dizimados pela penetração do grande capital. Em 1975, Chico Mendes e Wilson 
Pinheiro começaram a organizar os sindicatos dos trabalhadores rurais, no Acre, e a 
resistência dos seringueiros às empresas agro-pecuárias, através de ações chamadas 
“empates”, que consistiam em bloquear a derrubada da floresta, muitas vezes ao 
custo da própria vida dos trabalhadores (Silva, 2001). Ainda em 1975, e em decorrência 
dos impactos socioambientais causados pela construção da Usina de Itaipu, foram 
fundados no Paraná, o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste Paranaense 
e a Comissão Regional dos Atingidos por Barragens - CRAB (Arnt, 1992). Em 1978/ 
79 os Sindicatos Rurais de diversas regiões atingidas por obras de hidrelétricas 
entraram na organização da luta dos “barrageiros” (Sigaud, 1988). Em todas essas 
manifestações estava colocada, desde o início, a identidade com o discurso 
ambientalista, ainda que essa identidade só viesse a ganhar visibilidade com a 
abertura política.



5.1 - A organização do movimento ambientalista no Brasil
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5 - DA ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO AMBIENTALISTA À 
INSTITUIÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE COMO 

DIREITO CONSTITUCIONAL

A revogação do Ato Institucional n° 5 e a anistia dos exilados políticos, em 1979, 
instalou no Brasil uma situação de maior liberdade, na qual os cidadãos puderam 
voltar a se manifestar politicamente, os partidos foram reorganizados e os controles 
sobre a imprensa desapareceram (Fausto, 1995). Nesse contexto, a organização do 
movimento ambientalista se intensificou. Valorizando e reforçando sua atuação como 
pólo de resistência e de denúncias contra o regime autoritário, o movimento construiu 
sua identidade e passou a integrar uma frente de luta pela democratização, que 
reunia um arco de forças políticas de centro e esquerda.
O final da censura aos meios de comunicação permitiu a exposição dos resultados 
ambientais negativos, produzidos pelos esforços de desenvolvimento acelerado 
empreendidos pela ditadura, durante os governos de Médici e Geisel (1968/75 e 1975/ 
79). Especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, a população de maior renda 
que tinha acesso às áreas valorizadas pelos investimentos públicos em obras viárias 
e metrô, sobressaltava-se com os problemas da poluição do ar e das águas. Nos novos 
pólos petroquímicos e siderúrgicos, como Cubatão e Camaçari, que sustentavam a 
face intensiva do desenvolvimento, havia a exposição direta da população a 
concentrações insuportáveis de metais pesados e outros poluentes tóxicos, presentes 
nas águas e atmosfera, resultando em morte prematura dos trabalhadores e 
ocorrências de anomalias genéticas. Nas fronteiras de exploração extensiva dos 
recursos naturais pelos grandes projetos minerários, agropastoris e hidrelétricos, 
havia a expulsão das populações autóctones e a degradação drástica dos 
ecossistemas, pelo desmatamento e alteração do regime hidrológico. Finalmente, 
havia o receio disseminado junto à opinião pública, quanto à insegurança do 
programa de geração de energia nuclear, que começara a ser implementado na 
década de 1970, em Angra dos Reis.

A partir da divulgação dos problemas ambientais causados pelos grandes projetos da 
ditadura, o movimento ambientalista organizou diversas mobilizações, destacando- 
se: a luta para salvar o Parque Nacional de Sete Quedas, no rio Paraná (em 1977/ 
78)16; o movimento contra a instalação do aeroporto internacional na reserva de

10 - O Parque Nacional de Sete Quedas tinha sido criado pelo Decreto n° 50.665 de 1961. A cachoeira do mesmo 
nome, cuja proteção era objeto da criação do Parque, foi destruída com o fechamento da barragem da hidrelétrica 
de Itaipu. O Parque foi declarado extinto pelo Decreto n° 86.071, assinado pelo general Figueiredo em 1981.
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O deslocamento do discurso ambientalista para as questões sociais deveu-se também 
à entrada de novos atores na cena política. Os jovens estudantes do final dos anos 60, 
que tinham aderido ao movimento hippie e ao sonho da “sociedade alternativa”, já 
não eram tão jovens e começaram a sair do isolamento que tinham adotado. Voltaram 
a ocupar os espaços da sua geração, no mundo profissional e nas práticas político- 
sociais, sem contudo abandonar seus ideais utópicos relativos à construção de uma 
nova sociedade. Nesse sentido, buscaram ordenar e sistematizar suas fontes de 
inspiração, propostas e aspirações, num projeto político. Em 1984, a primeira edição 
do livreto O que é ecologia'1, escrito por Antonio Lago e José Augusto de Pádua, 
apresenta um resumo dos fundamentos ideológicos da tendência “romântico- 
revolucionária”, ou reformista social, do movimento ambientalista, que os autores 
designam como “ecologista”. Segundo Lago e Pádua (1985:37): “...o Ecologismo se 
desloca da perspectiva conservacionista ao colocar como objetivo não apenas a 
resolução da crise ambiental, como também da própria crise social. Em outras 
palavras, ele considera o modelo dominante não apenas ecologicamente insustentável 
como também socialmente injusto. A política ecologista, portanto, não se preocupa 
apenas em garantir a sobrevivência da espécie humana mas sim em garantir...a 
existência de uma sociedade não opressiva, igualitária, fraterna e libertária.” Como 
fontes de inspiração desse ideário são apresentados: as correntes não violentas do 
anarquismo e, em especial, a obra Campos, fábricas e oficinas, escrita por Kropotkin 
em 1889; ideólogos do pacifismo e da não violência como Thoreau, Ruskin, Gandhi, 
Martin Luther King e Dom Helder Câmara; liberais e humanistas como Lewis 
Munford, Edgard Morin, E.F. Schumacher, Ignacy Sachs, René Dubos, René

Caucaia (em São Paulo, 1977/78); os primeiros atos públicos realizados em grandes 
cidades em defesa das populações indígenas (em 1979); os protestos contra o programa 
nuclear (no Rio de Janeiro e em São Paulo, em 1982/83); a expansão das lutas contra 
os agrotóxicos, que já tinham sido iniciadas no Rio Grande do Sul, para Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo, a partir de 1980; a exigência de medidas para controlar 
a poluição em Cubatão, designado pela imprensa como o "Vale da Morte” (em 
São Paulo, a partir de 1982). (Viola 1992b:56,57). Ainda que a base social dessas 
mobilizações fossem setores das elites e das classes médias urbanas, elas colocavam 
em pauta questões sociais e a problematização do modelo de desenvolvimento 
dominante, ultrapassando tanto os limites naturalistas do discurso 
preservacionista/conservacionista, quanto a confiança nas tecnologias de controle 
das poluições que era sustentada pelo governo, com o apoio das entidades 
profissionais ligadas a esses controles.
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Dumont, Alan Watts, Fritjof Capra; marxistas heterodoxos como Herbert Marcuse, 
André Gorz e Rudolph Bahro; críticos radicais da sociedade industrial como Ivan 
Illich e Theodore Roszack. Como provas de concretude desse ideário, são 
apresentadas experiências com novas formas de tecnologia, de educação e de vida 
comunitária. Finalmente, Lago e Pádua tem a preocupação de estabelecer uma 
clara diferença entre suas propostas e a orientação que denominam de 
“ecofascismo”, a qual envolvería o controle forçado da natalidade e o racionamento 
dos recursos naturais a partir de coerção externa.

Em 1985, o ambientalismo começou a se organizar para garantir a presença de um 
bloco parlamentar ecologista na Assembléia Nacional Constituinte, cujas eleições 
estavam marcadas para novembro de 1986. Para tanto foi organizada uma 
Coordenadoria Interestadual Ecologista para a Constituinte (CIEC), com 
representantes dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. (Viola, 1992a:97). No 2o Encontro do CIEC, realizado 
em janeiro de 1986, em Curitiba, definiu-se a plataforma ecologista para a 
Constituinte, através de algumas idéias força: “Ecodesenvolvimento, Pacifismo, 
Descentralização das Fontes Energéticas (contra as usinas nucleares e as grandes

Em 1982, teve início o envolvimento do movimento ambientalista com o processo 
político partidário, nas primeiras eleições diretas para governadores, desde o golpe 
de 1964. A apresentação de candidatos com plataformas ambientalistas, pelos 
partidos de oposição, resultou na eleição de Walter Lazzarini e de Lizt Vieira para 
deputados estaduais, respectivamente pelo PMDB de São Paulo e pelo PT do Rio 
de Janeiro (Viola, 1992a).

As transferências do ideário ambientalista anaquista-libertário da Europa e Estados 
Unidos para o Brasil também estão vinculadas à volta dos exilados políticos da 
ditadura, a partir de 1979. Dentre os exilados que retornaram, estava um grupo de 
ativistas de esquerda, formado por Fernando Gabeira, Carlos Mine, Herbert Daniel, 
Alfredo Sirkis e Lizt Vieira, que tinham participado da luta armada e que, no exílio, 
tinham alterado suas convicções políticas na direção do pacifismo e do comunitarismo. 
De volta ao Brasil, começaram a organizar um grupo ambientalista, cuja agenda 
incluía reformas sociais e propostas para a construção de uma “sociedade alternativa”. 
Conforme Gabeira: “Nosso projeto é alternativo, mas a proposta supõe a 
conscientização das pessoas, o processo será progressivamente democrático. Temos 
condições de problematizar a felicidade que existe por aí, esse tipo de consumo 
predatório, esse tipo de medicina completamente inadequado para nossa realidade, 
esse tipo de cidade, de construção, que já não é mais apropriado...” (Gabeira, 1992:173).
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Fábio Feldman foi o único representante do movimento ambientalista eleito deputado 
federal em 1986 e, portanto, membro da Assembléia Constituinte. No mesmo pleito,

hidrelétricas), Qualidade de Vida, Função Social e Ecológica da Propriedade, Reforma 
Agrária Ecológica, Descentralização e Democratização do sistema de comunicação 
de massa e Educação Ambiental generalizada.” (Viola,1992a:101).

Na abertura do evento o senador Fernando Henrique destacara que se tratava do primeiro encontro promovido 
pela Sociedade de Estudos Constitucionais e que a escolha do tema "meio ambiente" não fora casual. 
“Escolhemos a questão...primeiro porque entre os ambientalistas existe já um germe de pressão mais ativo. 
Basta dizer que o único grupo de pressão não empresarial que bombardeou todo este ano o Congresso Nacional 
de maneira consequente, eficaz e útil foi o ambientalista. A segunda razão, a meu ver mais significativa, é que 
efetivamente, na ordem das coisas, ou nos preocupamos com a preservação da espécie humana e da natureza, 
ou o resto não tem como ser encaminhado... (S.E.C.,1986)

Num seminário organizado em São Paulo, em 1985, pelo então senador Fernando 
Henrique Cardoso, sobre “Constituinte e Meio Ambiente”, as propostas do movimento 
ecológico foram defendidas pelo advogado Fábio Feldman, presidente da Entidade 
Ecológica Óikos, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da OAB/SR e candidato 
a deputado federal pelo PMDB. Nessa ocasião o ambientalista criticou duramente a 
superficialidade e o caráter estritamente preservacionista do capítulo sobre meio 
ambiente apresentado no anteprojeto constitucional elaborado pela comissão de notáveis 
coordenada por Afonso Arinos. Contrapondo-se ao anteprojeto, defendeu a idéia de 
que a questão ambiental deveria estar presente em todo o texto constitucional e não 
apenas num capítulo específico, de modo a garantir um processo de desenvolvimento 
com preservação ambiental e justiça social. Defendeu ainda: a limitação dos direitos 
de propriedade a favor da preservação do meio ambiente, entendido como patrimônio 
comum da sociedade, das gerações presentes e futuras; a inclusão de normas de caráter 
instrumental na nova Constituição, visando uma aceleração na implementação da 
legislação ambiental; a importância dos Estudos de Impacto Ambiental, como 
instrumentos de compatibilização das demandas sociais e ambientais, bem como do 
processo de desenvolvimento com a preservação ambiental. (Feldman, 1986:57-70)18. 
Em 1986, o grupo de ambientalistas liderado por Fernando Gabeira encabeçou o 
movimento de fundação do Partido Verde - PV cujo manifesto político-partidário 
denotava influências do Partido Verde alemão e dos movimentos internacionais de 
direitos humanos, combinando valores de justiça social, equilíbrio ecológico e 
democracia de base, com valores culturais “alternativos” e novas estratégias de 
ativismo. O PV não conseguiu registrar sua legenda a tempo de concorrer nas eleições 
de 1986 mas seus militantes disputaram vagas na convenções dos partidos de centro- 
esquerda (PT, PMDB, PDT, PCB, PSB e PH), garantindo o lançamento de diversas 
candidaturas. No Rio de Janeiro, em coligação com o Partido dos Trabalhadores - 
PT, os Verdes lançaram a candidatura de Gabeira para governador do Estado, obtendo 
7,8% dos votos válidos e ficando em terceiro lugar no pleito.
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Todavia, as situações concretas de conflitos ambientais definiam possibilidades de 
articulação entre movimentos de base popular e ambientalistas. Isso aconteceu tanto 
em relação a conflitos ambientais urbanos quanto a conflitos relativos aos grandes 
espaços onde predominavam características do ambiente natural.

Carlos Mine, um dos integrantes do grupo de Fernando Gabeira, foi eleito deputado 
estadual no Rio de Janeiro, pelo Partido dos Trabalhadores. Tanto Feldman quanto 
Mine pertenciam ao arco de forças progressistas que defendiam a democracia e o 
resgate da “dívida social” acumulada durante a ditadura. Todavia, o discurso de 
Mine era mais radical na defesa de um programa que tinha como perspectiva a 
construção da chamada “sociedade alternativa”, de esquerda. Nesse sentido, defendia: 
“políticas de reforma agrária ecológica e de reforma urbana ecológica” (Mine, 
1992:125), baseadas no cooperativismo e na autonomia das comunidades para 
decidirem sobre sua educação, lazer, meio ambiente, alimentação, religiosidade, 
sexualidade, etc., “...sem a coação e restrições impostas pelos poderosos mecanismos 
do mercado, ou pela ação normativa do estado.” (íJj’Z?:123); e ainda, a instituição de 
“... forma plebiscitária de consulta para os grandes projetos ou programas que atinjam 
significativamente a qualidade de vida das populações regionais e o direcionamento 
da pesquisa científica para tecnologias ecologicamente seguras, passíveis de serem 
descentralizadas e apropriadas pelas comunidades e cooperativas.” (íd.íó..l37)

Nas metrópoles brasileiras, no período da redemocratização, ganharam visibilidade 
os movimentos sociais urbanos, portadores de necessidades e carências que 
começavam a ser construídos como reivindicação de direitos. Direitos a 
melhoramentos urbanos de consumo coletivo (redes de água, esgotos, iluminação, 
transportes, calçamento, praças, etc.) e à legalização das moradias e bairros populares. 
Conforme já referido, a articulação dos movimentos sociais urbanos teve o apoio de 
assessorias, lideranças políticas de esquerda e também da Igreja Católica, através 
das Comunidades Eclesiais de Base, CEBs. A partir da atuação desses mediadores,

Apesar das inúmeras alianças eleitorais, o diálogo entre o PT e PV, enfrentava 
dificuldades teóricas. Por um lado, pela recusa dos ambientalistas de interpretarem 
os problemas ambientais do capitalismo como contradição entre classes sociais, 
remetendo-os para questões éticas, opções tecnológicas, valores culturais, e 
contradições entre sociedade e comunidade. Por outro lado, pela dificuldade das 
esquerdas, de desenvolverem o legado marxista referente às relações sociedade/ 
natureza para além da relação instrumental colocada pelo capital e, nesse sentido, 
oferecerem respostas às questões do ambientalismo, relacionadas com limites das 
possibilidades de controle da natureza pelo homem ou, mais precisamente, com a 
dialética entre sociedade e natureza.
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No caso dos espaços habitados por comunidades tradicionais, de seringueiros, 
indígenas, pescadores e pequenos agricultores, onde ainda predominavam relações 
econômicas pré-capitalistas e características naturais do ambiente, havia menos 
tensões entre o discurso ambientalista e os interesses concretos das comunidades. 
Na medida em que esses grupos populares foram intensamente afetados pelos grandes 
projetos desenvolvimentistas, especialmente na Amazônia, a sua articulação com o 
movimento ambientalista foi, conforme a senadora Marina Silva: “...acontecendo

Tanto o movimento de reforma urbana quanto os setores reformistas do 
ambientalismo tinham em comum a percepção de que grande parte dos desequilíbrios 
ambientais das cidades eram decorrentes da lógica privatista e excludente que 
presidia a produção do espaço urbano. Nesse sentido, ambos trabalhavam para um 
projeto de cidades socialmente justas e ecologicamente equilibradas. Todavia, ao nível 
programático, havia diferenças quanto a prioridades e propostas entre os dois 
movimentos, decorrentes das diferentes matrizes discursivas e políticas que 
informavam cada um deles (Scherer-Warren, 1995). De qualquer modo, a defesa de 
instrumentos de democracia direta, de participação popular na gestão das cidades e 
de descentralização do poder para o âmbito dos municípios, constituíam, em meados 
dos anos 80, importantes pontos de convergência entre o Movimento de Reforma 
Urbana e o movimento ambientalista.

teve início a construção de um projeto de reforma dos instrumentos de regulação 
pública sobre a produção e consumo do espaço urbano. Com a emergência da questão 
ambiental na arena política, inúmeras questões que tinham por base a esfera da 
reprodução, começaram a ser percebidas como questões ambientais, por alguns grupos 
que militavam junto aos movimentos sociais urbanos. Em torno de 1984, teve início 
uma articulação nacional das lutas por moradia e direito à cidade, que convergiu 
para a organização do Movimento Nacional de Reforma Urbana, mobilizado em 
função do processo constituinte. Esse movimento reuniu cerca de 150.000 assinaturas 
para a apresentação de um projeto de Emenda Popular de Reforma Urbana à 
Constituição (Silva, 1991:6; Maricato, 1994:310). A proposta popular de Reforma 
Urbana estabelecia explicitamente o direito de todos os cidadãos à moradia, aos 
serviços e equipamentos urbanos, ao patrimônio cultural e ambiental e à gestão 
democrática da cidade. Propunha instrumentos jurídicos destinados a garantir esses 
direitos, através da exigência do cumprimento da função social da propriedade 
urbana, da regularização fundiária, da urbanização das favelas e assentamentos 
precários, e da participação direta da população na elaboração e implementação da 
política urbana, por meio de suas entidades representativas e utilizando-se de 
audiências públicas, conselhos municipais de urbanismo, conselhos comunitários, 
plebiscito, referendo popular, etc.
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A partir de 1987, o Banco Mundial se comprometeu com reformas na orientação de 
suas políticas em função das demandas dos ambientalistas. Todavia, segundo Arnt, 
as mudanças institucionais se efetivaram através de diálogo entre a tecnocracia 
estatal, os bancos multilaterais e entidades ambientalistas internacionais, com pouca 
participação da sociedade brasileira, e não conseguiram reverter a lógica do 
desenvolvimento: “...o poder das pressões externas sobre as fontes de financiamento 
multilaterais ultrapassou a mobilização interna. A campanha externa ...produziu 
efeitos descolados de suporte, induzindo a mudanças que se revelaram mais retóricas 
do que práticas... O ambientalismo de Estado limitou-se a incorporar formalidades e 
adequar a administração a novos modelos, assegurando o fluxo de recursos externos. 
Da indiferença criminosa passou-se a cerimônia reverente com o meio ambiente; as 
mesmas agências que financiavam o desastre passaram a financiar a salvação... as 
populações prejudicadas pelos bancos multilaterais descobriram-se na estranha 
contingência de tê-los como aliados. (Arnt, 1992:123).

aos poucos, muito influenciada pela ação de pessoas, de ambos os lados, que 
começaram a ver a possibilidade exponencial de um movimento que lutasse por justiça 
social e equilíbrio ambiental, ao mesmo tempo. Um marco dessa aproximação foi a 
realização, em 1985, do I Encontro dos Seringueiros, em Brasília. Iniciou-se ali nova 
fase nacional e internacional de articulação do movimento, animado pela criação do 
Conselho Nacional dos Seringueiros e pela luta em favor das Reservas Extrativistas.” 
(Silva, 2001:204). A luta pelas reservas extrativistas cresceu e envolveu as 
comunidades indígenas na Aliança dos Povos da Floresta, fundada em 1986.

O maior acesso das entidades ambientalistas internacionais a informações sobre os 
programas do governo brasileiro e, em especial, sobre seus impactos ambientais na 
região Amazônica, desencadearam uma campanha de questionamento dos 
financiamentos dos bancos multilaterais aos países em desenvolvimento. Organizada 
por movimentos de direitos humanos e por ecologistas norte-americanos, essa 
campanha resultou na realização de 17 audiências no Congresso dos EUA (entre 
1983 e 1986), para analisar os projetos financiados pelo Banco Mundial (BIRD) e 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Diversos brasileiros depuseram 
nessas audiências, bem como em eventos paralelos realizados em Washington. Dentre 
estes, o ambientalista José Lutzenberger, o líder indígena Ailton Krenak e o 
sindicalista seringueiro Chico Mendes. (Arnt,1992:111-113). Em 1986, em nome da 
Aliança dos Povos da Floresta, Krenak entregou ao presidente do Banco Mundial 
uma carta na qual reivindicava o corte de empréstimos a todos projetos na Amazônia 
que não promovessem seu uso sustentado e preservassem os direitos à autonomia 
das populações nativas. (Arnt, 1992:113).
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A promulgação da nova Constituição coincidiu com o agravamento dos conflitos na 
Amazônia (Arnt, 1992). A escalada das queimadas e das lutas pela terra culminaram 
com o assassinato de Chico Mendes, em dezembro de 1988. Segundo Marina Silva 
(2001), a morte do líder seringueiro foi de grande importância para o início da 
incorporação dos temas ambientais na agenda da esquerda, extrapolando a abordagem 
restrita ao conflito dual de classes. “Do final dos anos 80 até hoje, é notável a mudança 
em curso na cultura política para incorporar a questão ambiental, que, especialmente 
no Brasil, se transformou numa questão socioambiental.” (Silva, 2001:210).

Todavia, a ambigüidade das posições políticas dos ambientalistas e as dificuldades 
de síntese entre suas propostas e os interesses populares continuariam presentes. 
Mesmo no caso da defesa da floresta como “patrimônio da humanidade" e recurso 
essencial para a sobrevivência das comunidades tradicionais, onde se verifica a maior 
identidade de interesses, os conflitos entre ambientalistas e população local não estão 
resolvidos. Num relato sobre o I Encontro dos Povos do Xingu, ocorrido em Altamira 
(PA), em fevereiro de 1989, com a finalidade de discutir um projeto de 80 barragens 
que a Eletronorte pretendia construir na Amazônia até o ano 2010, o ambientalista 
João Paulo Capobianco destacou: (i) que a tribo Kaiapó, cujo território seria inundado 
pela barragem de Kararaô, juntamente com outros grupos locais, tinha sido 
convencida, por uma campanha de desinformação, que a construção da barragem 
iria proporcionar o acesso à energia elétrica, que a tribo não dispunha; (ii) que, por 
outro lado, essa população estava sensibilizada com o discurso ambientalista e pelos 
“problemas ecológicos”, amplamente veiculados pela mídia; (iii) que as discussões 
não foram levadas no sentido de esclarecer que a energia domiciliar viria de Tucuruí 
(construída em 1975/80) e que as novas barragens eram destinadas a fornecer mais 
energia à produção de alumínio para exportação; (iv) que, no Encontro, formou-se 
um consenso, favorável à construção de uma “usina ecológica”, um verdadeiro 
paradoxo, dado que o lago projetado inundaria metade do território da tribo Kaiapó 
e representaria a extinção desse ecossistema (Capobianco, 1989). Para Capobianco, 
essa solução evidenciou as dificuldades do movimento ambientalista de equacionar 
uma proposta capaz de superar o impasse. Ao defenderem de forma genérica a floresta 
como bem da humanidade, os ambientalistas não dialogaram com as necessidades 
concretas da população, relativas ao fornecimento de energia, e acabaram por 
desencadear uma reação contrária aos interesses da preservação, ainda que esta 
pudesse atender a ambos os grupos (ambientalistas e Kaiapós). A alternativa da 
“usina ecológica” denota: (i) o alto grau de retórica contido na solução conciliatória; 
(ii) o fato de que a vitória ficou com os interesses ligados aos grandes projetos e (iii) 
que tampouco houve avanços políticos, pois ambientalistas e comunidades locais 
não conseguiram fechar um acordo que os colocasse do mesmo lado. Conflitos entre 
preservacionistas e movimento indigenista continuaram presentes nos anos seguintes, 
na medida em que os governos democráticos passaram a investir mais na demarcação
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No que se refere à política de proteção de áreas com atributos naturais significativos, 
Figueiredo destacou-se dos demais generais presidentes, por dar maior atenção à 
questão. Em 1979 foi decretado o regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros

As políticas públicas do meio ambiente mudaram pouco de orientação e apresentaram 
resultados concretos discretos durante o período da redemocratização. Até o final do 
governo Figueiredo seguiram o rumo traçado em 1973/74, sem integrar-se aos planos 
de desenvolvimento econômico e constituindo-se, no máximo, como reação a estes 
(Monosowski, 1989)>A principal resposta do governo, às demandas do emergente 
movimento ambientalista, aconteceu através da ampliação da legislação ambiental, 
apontando para uma tendência que se mantém até o presente.

de reservas indígenas, que em muitos casos se sobrepunham a reservas naturais. 
Alguns grupos de ambientalistas com posições socialmente progressistas começaram 
a atuar como mediadores nessas questões, através da organização de entidades 
“socioambientalistas”, como o Instituto Sócio Ambiental, ISA, organizado pelo 
próprio João Paulo Capobianco, em São Paulo, em 1994.
De qualquer modo, ao longo dos anos 80, o movimento ambientalista se organizou e 
institucionalizou no Brasil. Ao lado da fundação do Partido Verde, ganharam 
importância no movimento as organizações profissionais ou semi-profissionais, com 
corpos técnicos permanentes, mantidas por recursos financeiros repassados por 
organizações ambientalistas internacionais e por contratos com agências 
governamentais. Exemplos dessas entidades são: Fundação SOS Mata Atlântica, 
FUNATURA, GreenPeace do Brasil, Instituto Sócio-ambiental, Amigos da Terra, 
etc. Segundo Viola (1992b), as organizações ambientalistas “profissionais” não 
tinham como objetivo principal a denúncia, que caracterizara a atuação das 
organizações pioneiras/Na fase mais madura do ambientalismo, o objetivo central 
era a proposição de alternativas viáveis de conservação ou restauração do ambiente 
danificado. Ainda segundo o mesmo autor (Viola, 1992b), havia cerca de 40 entidades 
ambientalistas organizadas no Brasil em 1980; este número crescera para 400 em 
1985, e para 700 em 1989. Segundo o documento Ecolista (WWE 1996:16), o número 
de organizações não governamentais ambientalistas teria crescido de 23, em 1980, 
para 229 em 1990. Considerando-se que os dados da Ecolista se referem a entidades 
que continuavam ativas em 1996 e responderam a uma pesquisa feita entre maio de 
1995 e março de 1996, não há como comparar as duas informações, mas confirma-se 
a tendência de crescimento e institucionalização do movimento.

5.2 - As políticas públicas do meio ambiente durante o período da 
redemocratização
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(Decreto n° 84.017/79), com base no Código Florestal e atendendo demanda antiga 
dos conservacionistas. A partir desse regulamento e através de convênio com o IBDF, 
os naturalistas da FBCN começaram a elaborar planos de manejo para os Parques 
(Urban, 1996). Em 1981, foi sancionada a Lei0 6.902, que definiu e regulamentou as 
Áreas de Proteção Ambiental (APA) e as Estações Ecológicas A criação de Estações 
Ecológicas seguia orientação do II PND e os interesses da SEMA, representados pelo 
Dr. Paulo Nogueira Neto, mas até então não contavam com base legal para sua 
existência. Em 1981 foram regulamentadas, pelo Decreto n° 86.176, as Áreas Especiais 
de Interesse Turístico que tinham sido criadas por Lei em 1967. Em 1984, através do 
Decreto n° 89.336, definiram-se mais duas tipologias de áreas protegidas: as Reservas 
Ecológicas e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico.

No que se refere ao controle da poluição e à política ambiental para as áreas urbanas, 
foram aprovadas no governo Figueiredo a Lei n° 6.766/79, dispondo sobre o 
parcelamento do solo, e a Lei 6.803/80, do zoneamento industrial para as áreas críticas 
de poluição. A lei do parcelamento do solo é um marco importante da política urbana,

Figueiredo também se destacou pela criação de um grande número de novas unidades 
de conservação. Entre 1965 e 1979, o governo tinha criado 5 Parques Nacionais, 2 
Reservas Biológicas, 1 Floresta Nacional e 2 Estações Ecológicas, totalizando 10 
novas áreas federais protegidas. Entre 1979 e 1985, durante o governo de 
Figueiredo, foram criados mais 9 Parques Nacionais, 13 Reservas Biológicas, 1 
Floresta Nacional, 12 Estações Ecológicas, 6 Áreas de Proteção Ambiental, 3 
Reservas Ecológicas e 2 Áreas de Relevante Interesse Ambiental, totalizando 46 
novas unidades de conservação federais. Para tanto, foram disponibilizados para o 
IBDF, e mobilizados para a política de aquisição de áreas naturais, recursos do 
Fundo de Reposição Florestal (Urban, 1996:279). Segundo depoimentos de Maria 
Tereza Jorge Pádua e Paulo Nogueira Neto, respectivamente Diretora do 
Departamento de Parques do IBDF e Secretário da SEMA, os conservacionistas 
trabalharam com apoio do INCRA, nesse período, e as atividades vinham sendo 
planejadas desde o governo Geisel (Urban, 1996). Ainda de acordo com esses 
depoimentos, o empenho do setor não conseguiu resolver os problemas de 
demarcação e a falta de regularização fundiária que continuavam a predominar 
nas áreas protegidas. Assim, do total de reservas a cargo do IBDF, em 1987, 30% 
tinham sido regularizados, 35% estavam em regularização e sobre 35% não havia 
informações (ídíb.:278). Por outro lado, apesar do afã na decretação de áreas 
protegidas, Figueiredo manteve todos os programas desenvolvimentistas na 
Amazônia, contrariando os interesses dos ambientalistas Em 1980 editou o estranho 
Decreto n° 84.973, que dispunha em seu artigo Io : “As Usinas Nucleares deverão 
ser localizadas em áreas delimitadas como Estações Ecológicas.”



)

48

Em 1981 Figueiredo sancionou a Lei 6.938 da Política Nacional do Meio Ambiente, 
que permanece em vigor19, como instrumento básico dessa política. A nova lei 
sistematizou conceitos das principais leis e decretos já editados sobre o tema e veio 
preencher um vácuo no sentido de definir objetivos, princípios e conceitos 
fundamentais da política pública para o meio ambiente. A análise do texto da Lei 
6.938/81 revela poucas inovações em relação ao arcabouço legal que vigorava 
anteriormente. Assim:

constituindo-se no primeiro instrumento do âmbito nacional dirigido ao controle do 
parcelamento do solo que buscou proteger os adquirentes de lotes através da 
criminalização do loteador omisso ou clandestino. Contemplou, em conjunto, aspectos 
urbanísticos e registrários, buscando assegurar qualidade ambiental mínima para 
todos os assentamentos urbanos. A lei do zoneamento industrial deu continuidade à 
política de planejamento metropolitano e de controle da poluição industrial, cuja 
implementação nos estados que mais demandavam-na, como São Paulo e Rio de 
Janeiro, tinha sido iniciada anteriormente.

No artigo 2o são definidos os princípios da Política e também seu objetivo. Como 
princípios aparecem: (i) ação governamental na manutenção do equilíbrio 
ecológico...;(ii) racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; (iii) 
planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais; (iv) proteção dos 
ecossistemas...; (v) controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; (vi) incentivos ao estudo e à pesquisa ...; (viii) recuperação de áreas 
degradadas; (ix) proteção de áreas ameaçadas de degradação; (x) educação 
ambiental. Seus conteúdos já integravam o conjunto de leis ambientais do país. 
Por outro lado, também não se caracterizam como “princípios”, mas antes como 
diretrizes da Política pois, segundo Silva (1997:145): “...princípio é uma proposição 
que se toma como ponto de partida para derivar dela outras proposições cujo 
valor está referido ao daquela.” Ainda no artigo 2o apresenta-se como objetivo da 
Política “ ...a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia 
à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, 
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.” 
Este enunciado atende melhor à característica de princípio básico.

19 - Com as alterações Introduzidas pela Lei n° 7.084 de 1989 e Lei n° 8.808 de 1990.

No artigo 4o estão as metas programáticas da Política, “...que visará: (i) à 
compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; (ii) à definição de áreas 
prioritárias de ação governamental...; (iii) ao estabelecimento de critérios e padrões
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O artigo 3° apresenta as definições:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
»

(v)
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O artigo 6o cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), formalizando 
uma estrutura administrativa constituída: por um órgão superior, o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, CONAMA; por um órgão central, a Secretaria 
Especial do Meio Ambiente, SEMA; por órgãos estaduais do meio ambiente, 
denominados “seccionais”; por órgãos municipais do meio ambiente, denominados 
“locais”; e por “órgãos setoriais”, entendidos como todos os demais órgãos ou 
entidades da administração, cujas atividades estejam associadas à preservação 
ambiental ou disciplinamento do uso dos recursos naturais. Essa estrutura 
aprofundou o caráter setorial que a política do meio ambiente já apresentava e

de meio ambiente, como “o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica , que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas”;
de degradação da qualidade ambiental, como “a alteração adversa das 
características do meio ambiente”;
de poluição, como “a alteração da qualidade ambiental resultante de 
atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a 
segurança e o bem estar da população; bjcriem condições adversas às 
atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) 
afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e) lancem 
matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos”. Este conceito constitui uma reapresentação do conceito 
de poluição que já figurava no Decreto n° 76.389 de 1975, com a novidade 
de que, no Decreto, o conceito era utilizado para definir poluição industrial 
e agora se referis a todas as formas de poluição.
de poluidor, como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável direta ou indiretamente por atividades causadoras de 
degradação ambiental”;
de recursos ambientais, como “a atmosfera, as águas interiores, superficiais 
e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os 
elementos da biosfera”.

de qualidade ambiental...; (iv) ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias...; 
(v) à difusão de tecnologias...; (vi) à preservação e restauração dos recursos 
ambientais com vistas à sua utilização racional...; à implantação (sic), ao poluidor 
e ao predador , da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e, ao 
usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.”
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No artigo 9o constam os instrumentos da Política. São eles: (i) o estabelecimento 
de padrões de qualidade ambiental; (ii) o zonemanto ambiental; (iii) a avaliação 
de impactos ambientais; (iv) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras; (v) os incentivos à produção e instalação de 
equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da 
qualidade ambiental; (vi) a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de 
proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público 
Federal, Estadual e Municipal; (vii) o sistema nacional de informações sobre o 
meio ambiente; (viii) o Cadastro Técnico de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental; (ix) as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação.

No parágrafo Io do artigo 14, o Ministério Público da União e dos Estados ficou 
legitimado para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 
causados ao meio ambiente. No artigo 15 ficou estabelecido que o Ministro do 
Interior poderia suspender por no máximo 30 dias as atividades causadoras de 
degradação ambiental e que apenas o Presidente da República poderia suspendê- 
las por prazo superior a 30 dias.

não facilitou sua integração com os demais setores, uma vez que o inciso referente 
aos órgãos setoriais’ não esclarece nada sobre a forma dessa integração20. 
Todavia, a estrutura setorial do SISNAMA parece responder a demandas do 
movimento ambientalista e é defendida por este até hoje, denotando a influência 
da tradição preservacionista/conservacionista.

O artigo 7o cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), apresentando 
novidades em relação ao Conselho Consultivo do Meio Ambiente (CCMA), que 
tinha sido criado na lei que instituira a SEMA. Enquanto o CCMA era integrado 
por “...nove membros de notória competência em assuntos relacionados com a 
utilização racional dos recursos naturais e preservação de meio ambiente” (Decreto 
n° 73.030/73;art.3°) - ou seja, sem representação da sociedade civil organizada ou, 
no máximo com representação de um único setor, a competência técnica do bloco 
hegemônico - a criação do CONAMA garante participação das confederações 
patronais e do trabalho (dos setores da indústria, do comércio e da agricultura) e 
também de dois representantes de entidades ambientalistas, além de um 
representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) e de um 
da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN).

20 - A primeira revisão da Lei n° 6.938/81 feita através da Lei n° 7.804/89 eliminou os órgãos setoria
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A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi bem recebida pelo conjunto dos 
ambientalistas, ainda que não respondesse aos novos questionamentos do movimento. 

-É unânime a idéia de que o Brasil tem uma legislação ambiental “adiantada”, e que o 
grande problema é fazê-la cumprir. Talvez o grande problema relacionado com fazer 
cumprir as disposições da Lei n° 6.938/81, seja o fato dela estar baseada em modelos de 
países “adiantados", ou totalmente desenvolvidos. Por outro lado, o entusiasmo dos 
ambientalistas se explica, pois se criava um arcabouço jurídico institucional para a 
ampliação de cargos e funções a serem preenchidos pelos integrantes do movimento, 
tanto na máquina administrativa quanto na iniciativa privada.

A Lei n° 6.938/81 foi regulamentada pelo Decreto n 0 88.351 de 1983. De acordo com 
a Lei e seu primeiro regulamento, o CONAMA tinha 42 membros, sendo 35 
governamentais e 7 da sociedade civil. Dentre os representantes da sociedade civil, 4 
eram representantes de entidades ambientalistas, 3 eram representantes de entidades 
patronais (Confederações Nacionais do Comércio, da Indústria e da Agricultura) e 3 
eram representantes de entidades de trabalhadores (Confederações Nacionais dos 
Trabalhadores do Comércio, Indústria e Agricultura).

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente manteve a abordagem sistêmica e a 
ênfase nos instrumentos tecno-burocráticos de planejamento territorial que 
caracterizaram as políticas socioespaciais durante a ditadura. Reiterou e sistematizou 
a abordagem setorial das questões ambientais, já previamente definidas como a 
preservação de áreas representativas dos principais ecossistemas naturais e o controle 
da poluição. Nesse sentido, não refletiu nenhuma forma de resposta imediata aos 
grupos ambientalistas reformistas, que problematizavam o modelo de 
desenvolvimento, e tampouco sensibilidade para os problemas sociais imbricados 
com questões ambientais. Como única novidade, e denotando alguma afinação com 
a conjuntura política, surgiu a participação da sociedade civil, junto ao CONAMA. 
Com relação à participação, cabe destacar que o próprio texto da Lei deu tratamento 
privilegiado a duas entidades ambientalistas, selecionando-as e designando-as como 
integrantes obrigatórias da composição do CONAMA. Essas entidades - a Fundação 
Brasileira para a Conservação da Natureza, FBCN, e a Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária, ABES - representavam os principais interlocutores do 
governo nas questões ambientais e correspondem exatamente às duas linhas de 
abordagem privilegiadas pela política pública do meio ambiente: o conservacionismo 
e o controle da poluição.

O regime militar se encerrou em 15 de março de 1985 com a posse de José Sarney 
como Presidente da República. Depois de intensa campanha por eleições diretas,
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encabeçada pelos partidos de centro-esquerda (PMDB, PDT e PT) e apoiada de forma 
quase unânime pela população nacional, através de manifestações de rua que 
chegaram a concentrar mais de um milhão de participantes, a Câmara dos Deputados 
rejeitou a proposta de emenda constitucional que alterava as regras sucessórias. 
Mantida a forma de eleições indiretas através do Colégio Eleitoral, o pleito foi 
disputado entre Tancredo Neves e Paulo Maluf. Tancredo, indicado pelo PMDB, 
juntamente com seu vice Sarney, indicado pelo PFL, representavam uma coalisão de 
centro-direita. Maluf, indicado pelo PDS, representava a extrema direita. Tancredo 
venceu as eleições mas faleceu antes de tomar posse. Sarney manteve os compromissos 
que tinha assumido em relação ao processo de redemocratização, inaugurando um 
período que foi designado como “Nova República". Através de legislação, foi aprovado 
o direito de voto para os analfabetos e a legalização de todos os partidos políticos. O 
Partido Comunista Brasileiro, PCB, tornou-se legal novamente, ainda que minoritário 
na campo da esquerda, diante do crescente prestígio do Partido dos Trabalhadores, 
PT. As eleições para a Assembléia Nacional Constituinte foram agendadas para 
novembro de 1986 e também foi restabelecida a eleição direta para Presidente.

Considerando a visibilidade adquirida pelo movimento ambientalista e a sua 
participação ativa nas lutas pela redemocratização, Sarney usou a reforma ministerial 
que promoveu no seu primeiro dia de governo para prestigiar o movimento. Em 15 
de março de 1985 foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio 
Ambiente, pelo Decreto n° 91.145/85, como entidade responsável pelas políticas de 
saneamento, desenvolvimento urbano e meio ambiente. Em fevereiro de 1985, antes 
da posse, a equipe de Tancredo realizara, em São Paulo, um Seminário sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, que contara com a presença de 339 participantes. O 
documento final do Seminário (Cetesb, 1985) definiu como premissa básica para a 
formulação para a Política do Meio Ambiente na Nova Reública que: “O problema 
ambiental é consequência do modelo de desenvolvimento econômico capitalista, 
exportador e dependente", além de conceitos básicos e prioridades. Dentre os 
conceitos surgia a idéia de “desenvolvimento auto-sustentado”, como fórmula para 
a integração entre política ambiental com política de desenvolvimento econômico- 
social. Dentre os instrumentos a serem implementados, cobravam-se: a exigência 
das “avaliações de impacto ambiental"; o reconhecimento do cidadão como parte 
legítima para propor ação civil pública de defesa do patrimônio ambiental; a 
descentralização político-administrativa e a maior participação dos estados, dos 
municípios e das comunidades nas questões ambientais; a promoção de reforma 
agrária e reforma urbana como pré-requisitos para uma política efetiva para o meio 
ambiente e a reorganização dos diversos órgãos setoriais, dentre os quais o IBDF, 
que cuidavam dos recursos naturais.
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As primeiras ações civis públicas de defesa do meio ambiente tiveram grande 
repercussão na mídia, na medida em que visavam corrigir os problemas mais

I

A exigência de avaliação de impacto ambiental” para empreendimentos 
potencialmente causadores de degradação do meio ambiente já integrava os 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, de acordo com a Lei 6.938/81. 
O instrumento vinha sendo aplicado nos países do primeiro mundo e envolvia a 
participação da população nos processos de licenciamento dos grandes 
empreendimentos. A regulamentação da “avaliação de impacto ambiental” tinha se 
tornado uma bandeira do movimento ambientalista. Em especial, os militantes 
reformistas acreditavam que a sua aplicação poderia alterar a lógica dos grandes 
projetos desenvolvimentistas ou até impedir sua execução. O Decreto n° 88.351 de 
1983 já tinha estabelecido algumas regras para o instrumento, mas os critérios de 
exigibilidade das avaliações de impacto tinham sido remetidas para decisão do 
CONAMA. Depois de muitos adiamentos, as avaliações de impacto ambiental foram 
regulamentadas pela Resolução CONAMA n° 1, de 23 de janeiro de 1986, e começaram 
a ser aplicadas, através da exigência dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA). Todavia, contrariando as expectativas dos ambientalistas reformistas, 
como Feldman (1986) e Mine (1992), a experiência de elaboração e aprovação dos 
EIA/RIMA não se revelou como forma plebiscitária de consulta às populações afetadas, 
no que se refere à decisão sobre os projetos de grande impacto socioambiental, e 
tampouco teve o poder de reorientar, ainda que pontualmente, a lógica do 
desenvolvimento brasileiro. Segundo análises críticas feitas sobre o instrumento (La 
Rovere, 1992; Mori, 1992; Sanchez, 1993), este tem se revelado mais como formalidade 
administrativa, que atende a necessidade de legitimação de empreendimentos 
polêmicos, sem espaço para a participação efetiva da população afetada nas decisões.

A partir de 1985, com a aprovação da Lei n° 7.347, que disciplinou a ação civil pública, 
o Ministério Público recebeu a incumbência explícita de promover tais ações, visando: 
“...a proteção, prevenção e reparação de danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor e aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos, e individuais indisponíveis e 
homogêneos.” (Lei n° 7.347, art. 25, IV). Conforme Milaré (s.d.), interesses difusos e 
coletivos são interesses supraindividuais de natureza indivisível dos quais sejam 
titulares pessoas indeterminadas ou grupos de pessoas. A Lei n° 7.347/85 também 
estabeleceu como partes legítimas para propor a ação civil pública: a União, os Estados 
e os Municípios. E ainda: autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de 
economia mista e associações, desde que constituídas legalmente há pelo menos um 
ano e que tenham incluída, em suas finalidades institucionais, a de proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
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- O programa de controle da poluição em Cubatão tinha sido iniciado pelo governo do Estado de São Paulo, 
através da CETESB, em 1984, respondendo à grande mobilização da mídia e dos ambientalistas em tomo do 
tema. No final de 1985 o governador anunciou que os índices de poluição da região tinham sido reduzidos 
entre 30 e 40 porcento.

flagrantes do “passivo ambiental” da ditadura. Em janeiro de 1986 o Dr. Edis Milaré 
anunciou no CONSEMA (Conselho de Meio Ambiente do Estado de São Paulo), o 
ajuizamento, pelo Ministério Público em conjunto com a entidade ambientalista 
“OIKOS", de uma ação contra vinte e quatro indústrias do Pólo Petroquímico de 
Cubatão, exigindo indenização pelos danos ambientais causados à Serra do Mar 
(SMA,1993:20,21).21 Segundo Dean (1996), as companhias envolvidas conseguiram 
paralisar o processo. Ainda que as entidades ambientalistas legalmente constituídas 
tenham se tornado partes legítimas para promover as ações civis públicas, a grande 
maioria das iniciativas tem sido do Ministério Público (Silva, 1996). O fato se explica 
inclusive porque, no caso do Ministério Público, a incumbência não é facultativa. O 
MP tem obrigação de promovê-las. Muitas vezes, as ações civis que visam a proteção 
do meio ambiente, criam situações políticas complicadas. Como no caso de áreas 
legalmente protegidas por legislação ambiental, mas que, na prática, encontram-se 
ocupadas por contingentes significativos de população urbana de baixa renda. Quando 
o julgamento da ação resulta em sentença que exige a desocupação da área, 
independentemente de solução habitacional para a população moradora, surgem 
conflitos sociais graves.

Com relação ao controle da poluição, foram aprovadas no governo de Sarney, a 
Resolução CONAMA n° 18 de 1986, que criou o Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Auto-Motores (PROCONVE) e a Lei n° 7.802 de 1989, que 
disciplinou o uso de agrotóxicos. O PROCONVE foi elaborado com assessoria técnica 
da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São 
Paulo). Definiu programas de inspeção veicular, determinou critérios para a 
adequação tecnológica dos veículos automotores e para a melhoria da qualidade dos 
combustíveis, a fim de reduzir a emissões poluentes. A Resolução n° 18/86 foi 
complementada por outras Resoluções CONAMA e levou as montadoras a 
introduzirem mudanças significativas nos projetos e na produção de motores, 
definindo um novo patamar de desempenho dos veículos novos no que se refere aos 
seus efeitos sobre a qualidade ambiental. A Lei dos agrotóxicos dispôs sobre todos os 
aspectos relativos à produção, importação, transporte, rotulagem, comercialização e 
controle desses produtos, cujo potencial de risco à saúde pública e ao meio ambiente 
é bastante alto. Foi regulamentada pelo Decreto n° 98.816/90 e complementada por 
Portarias Normativas do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis), que definiram critérios para a avaliação de impacto 
ambiental e do nível de periculosidade dos agrotóxicos.
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Em julho de 1989, através da Lei n° 7.804, Sarney aprovou alterações na Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente, com a justificativa de adaptá-la à nova 
Constituição Federal. A alteração envolveu a criação de um Conselho Superior do

A continuidade do desgaste que vinha sofrendo junto aos setores conservacionistas 
do movimento ambientalista levou Sarney a uma iniciativa mais ambiciosa, de 
organização de um grande conjunto de órgãos afetos à administração e conservação 
dos recursos naturais, que vinham sendo criados e reformados, com funções 
sobrepostas e sem organicidade, desde o primeiro governo de Vargas. Assim, em 
1989, com base na Lei n° 7.732/89 e através da Lei n° 7.735/89 e Decreto n° 97.946/ 
89, foi criado o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - reunindo numa mesma autarquia o patrimônio, os recursos 
orçamentários, as competências, as atribuições, os cargos e o pessoal, da SEMA, do 
IBDF, da SUDEPE (Superintendência do Desenvolvimento da Pesca), e da 
SUDHEVEA (Superintendência da Borracha). Finalmente, o conjunto das unidades 
de conservação federais passou a ter uma gestão centralizada. O IBAMA tornou-se o 
órgão central do SISNAMA e também a secretaria executiva do CONAMA, 
substituindo a SEMA em todas as funções que lhe tinham sido consignadas pela Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente. O IBAMA foi vinculado ao Ministério do 
Interior, pois, nessa época já tinha sido extinto o Ministério do Desenvolvimento 
Urbano e do Meio Ambiente.

Com relação à conservação dos recursos naturais, a Nova República não conseguiu 
melhorar os resultados concretos das políticas públicas do meio ambiente dos últimos 
anos da ditadura. Conforme já referido, a ampliação das queimadas na Amazônia, 
em 1987 e 1988, provocou uma grande reação da opinião pública, nacional e 
internacional. Sarney reagiu às críticas de forma contraditória, buscando ao mesmo 
tempo provar seus compromissos com a conservação da natureza e reafirmar a 
soberania nacional, declarando-se vítima de uma campanha difamatória promovida 
por interesses anti-nacionalistas (Ferreira, 1998; Dean, 1996). Em 1988 lançou o 
Programa Nossa Natureza, regulamentado pelo Decreto n° 96.944/88, e destinado 
a “...estabelecer condições para a utilização e a preservação do meio ambiente e 
dos recursos naturais renováveis da Amazônia Legal...” (art. Io). O Programa tinha 
corno finalidade a integração de um grande conjunto de órgãos e setores 
governamentais com ingerência sobre os problemas da Amazônia e, em especial, 
articular uma política de governo que pudesse se contrapor à tendência crescente 
de interferência de interesses internacionais na região. Sua estrutura previa uma 
participação ativa da Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional. O Programa 
foi muito mal recebido pelos ambientalistas, sendo acusado de ter sido concebido 
por militares (Silva, S., 1996).
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O Capítulo do Meio Ambiente da Constituição Federal é constituído por um único 
artigo, de número 225 e por 6 parágrafos, inseridos no Título VIII, que trata “Da 
Ordem Social”. De acordo com o caput do artigo 225: “Todos tem direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

A penetração do ideário ambientalista no temário político-ideológico da 
sociedade brasileira, a partir de: políticas públicas para o meio ambiente, 
organização de movimentos sociais ambientalistas, manifestações coletivas e 
visibilidade na mídia;

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi consagrado como um 
direito social pela Constituição de 1988 num contexto de politização da questão 
ambiental, entendida como a sua problematização por sujeitos sociais históricos, 
envolvendo conflitos em torno de valores e de interesses concretos. Naquele momento, 
a politização da questão ambiental compreendia:

A sintonia entre as políticas públicas do meio ambiente e as demandas de dois 
grupos de interesses previamente organizados na sociedade, que se tornaram 
atores principais do movimento ambientalista: os cientistas naturais e membros 
das elites mobilizados por ideais preservacionistas/conservacionistas e os 
profissionais ligados às tecnologias de controle da poluição;

Meio Ambiente, CSMA, como órgão superior do SISNAMA, acima do CONAMA e 
com a função de assessorar o Presidente na formulação da Política. Essa decisão 
contrariou os princípios de abertura e participação que tinham presidido a 
inauguração da Nova República. O CONAMA era mais representativo do conjunto 
da sociedade do que o CSMA, pois este não previa a participação de representantes 
dos estados e, com relação à sociedade civil, previa apenas a participação de 5 
representantes de ambientalistas, excluindo os demais setores da sociedade. 
Paradoxalmente, considerando-se que a nova Constituição foi reconhecida por 
unanimidade como a “Constituição Cidadã”, a criação do CSMA era coerente com o 
espírito do Capítulo do Meio Ambiente da nova Carta que, como se verá a seguir, 
reforçou a abordagem setorial e preservacionista das políticas ambientais.
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Complementando o caput, os 6 parágrafos do artigo 225 dispõem sobre como o Poder 
Público deverá atuar, no sentido de garantir o objeto do direito ao meio ambiente, 
mas também não abordam a especificação dos seus sujeitos. Depois de estabelecer a 
norma-princípio do meio ambiente como direito social, a Constituição apresenta 
“...normas-instrumentos de eficácia do princípio,...que outorgam direitos e impõe 
deveres relativamente ao setor ou ao recurso ambiental que lhes é

nos caso dos Capítulos VII e VIII, uma especificação clara dos sujeitos dos 
“novos” direitos;
no caso do Capítulo VI, um movimento inverso, no sentido da generalização 
dos sujeitos sociais dos direitos ao meio ambiente, abrangendo as gerações 
presentes e futuras.

A percepção da conexão entre problemas ambientais e problemas 
específicos das classes populares, pelos seguintes grupos sociais 
pertencentes a essas classes:

• populações indígenas lutando por manter condições de vida associadas 
às condições naturais dos seus territórios;

• comunidades rurais tradicionais, atingidas pelo impacto de grandes 
projetos desenvolvimentistas (seringueiros, barrageiros.etc..);

• movimentos sociais urbanos, organizados em torno de lutas por 
melhores condições de habitação, saneamento e saúde;

• trabalhadores e moradores do entorno de indústrias altamente 
poluentes;

• setores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.

Apesar da manifestação de atores sociais organizados em função de conflitos 
ambientais, ou seja, sinalizando a presença de interesses sociais contraditórios no 
que se refere à apropriação dos recursos naturais, o capítulo constitucional não se 
preocupou com a especificação dos sujeitos do direito ambiental, designando-os de 
forma genérica, como “todos”. Comparando a formulação do Capítulo VI, do Meio 
Ambiente, com o Capítulo VII (da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso) e 
com o Capítulo VIII (dos índios), ambos relacionados com os chamados “novos” 
direitos sociais ou direitos “de terceira geração” (Bobbio, 1996), observa-se:

A constituição do Partido Verde e a sistematização de um projeto de reforma 
do modelo de desenvolvimento dominante, por grupos jovens das classes 
médias urbanas, cuja agenda envolvia: o ecodesenvolvimento, o pacifismo, a 
auto-gestão, as tecnologias e formas de vida alternativas, a luta contra a 
desigualdade social e a defesa dos direitos humanos.
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que dois incisos do § Io (iv e v), o § 2o e o § 6o dialogam com os especialistas em 
tecnologias de controle da poluição;

A análise da concordância entre os conteúdos dos 6 parágrafos e os diversos discursos 
sobre a questão ambiental presentes na sociedade revela:

o § 3o trata da penalização dos agentes que tenham condutas lesivas ao meio 
ambiente e da necessidade de reparar os danos, sem qualquer discriminação 
dos agentes;

o § 6o declara que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal.

que cinco incisos do § Io (i, ii, iii, vi e vii) , o § 3o, o § 4o e o § 5o atendem demandas 
dos grupos preservacionistas/conservacionistas;

o § Io enuncia sete incumbências atribuídas ao Poder Público para a proteção do 
meio ambiente: (i) proteger os ecossistemas; (ii) preservar a biodiversidade; (iii) 
definir unidades territoriais a serem preservadas de forma total e permanente; 
(iv) exigir estudos prévios de impacto ambiental para a instalação de atividades 
potencialmente causadoras de degradação ambiental; (v) controlar a produção e 
a circulação de substâncias tóxicas; (vi) promover a educação ambiental; e (vii) 
proteger a fauna e a flora;

o § 2o é dirigido a um grupo específico de agentes e obriga “...aquele que explorar 
recursos minerais...” a recuperar o ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica;

o § 4o especifica alguns ecossistemas (a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira) como patrimônio 
nacional e define que sua utilização será regida por lei, de forma a assegurar a 
preservação do meio ambiente;

o § 5° declara que são indisponíveis as terras devolutas e aquelas arrecadadas 
pelo estado por meio de ações discriminatórias, que sejam necessárias à proteção 
dos ecossistemas naturais;

objeto...caracterizando um conjunto de determinações particulares, em relação a 
objetos e setores..." (Silva,1997:31;grifos do autor). Assim:
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Também de forma genérica, as preocupações com a preservação ambiental são 
mencionadas em diversos outros artigos e parágrafos da Constituição, dentre os quais: 
no Título “Da Ordem Econômica”: no inciso VI do artigo 170 e no inciso II do artigo

que todos os dispositivos, com exceção do § 6o, dialogam com os grupos que lutam 
por formas de desenvolvimento alternativas;

- que nenhuma das disposições atende demandas específicas ou estabelece diálogo 
com os discursos ambientalistas provenientes das classes populares.

Em resumo, o capítulo do meio ambiente não traz nenhuma prescrição sobre como 
garantir o acesso “de todos” ao patrimônio ambiental. Considerando-se as condições 
de extrema desigualdade vigentes no Brasil em relação à distribuição da riqueza, 
com certeza não será “naturalmente” que o patrimônio ambiental, constituído por 
bens que tem valor econômico, será distribuído de forma socialmente justa. Ao tratar 
apenas das especificações do objeto do direito ao meio ambiente, o capítulo acaba por 
transformá-lo em sujeito do direito ambiental, assegurado através da preservação 
dos seus componentes. Alguns autores22, incluindo juristas, saudaram o avanço do 
capítulo do meio ambiente da Constituição, por garantir direitos à natureza em si. 
É óbvio que garantir a conservação dos elementos da natureza constitui condição 
para a garantia do direito de todos ao meio ambiente. Todavia, não se trata de 
condição suficiente. Ao omitir os conflitos distributivos relacionados com o acesso 
aos recursos ambientais (o solo, o subsolo, as águas, a atmosfera), o capítulo não 
representa qualquer conquista na ampliação dos direitos sociais. Nesse sentido, 
mantém-se no campo da administração dos recursos naturais, do mesmo modo que 
os instrumentos de política ambiental vigentes anteriormente, dirigidos à 
preservação de amostras dos ecossistemas naturais e ao controle da poluição. Ao 
mesmo tempo, denota a influência dominante dos grupos preservacionistas/ 
conservacionistas nas políticas públicas do meio ambiente e o fato de que os 
movimentos populares não estavam envolvidos com as propostas dos ambientalistas 
para a Constituição, independentemente das dificuldades históricas enfrentadas 
pelas lutas sociais no Brasil.

22 - Segundo Antunes (1996:18,19): "Provavelmente a principal ruptura que o Direito Ambiental cause na ordem 
jurídica tradicional seja a ruptura com o antropocentrismo. Com efeito...as normas de Direito Ambiental, 
nacionais e internacionais, cada vez mais, vem reconhecendo direitos próprios da natureza, independentemente 
do valor que essa possa ter para o ser humano...O Direito Brasileiro reconhece à natureza direitos positivamente 
fixados. Isto ocorre tanto ao nível da norma constitucional quanto ao nível da legislação ordinária...Veja-se 
que os artigos I, II e VII do artigo 225 da Lei Fundamental...tratam de obrigações do Poder Público...cujo 
destinatário imediato é o próprio mundo natural...Observe-se que há uma obrigação social para com os processos 
ecológicos essenciais que, à toda evidência, só reflexamente pode ser vinculada ao sujeito de direito entendido 
como tal o ser humano.” Sobre a questão, ver também Silva (1997).
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186. No Título “Da Ordem Social”: no inciso VIII do artigo 200, na seção referente 
à Saúde; no inciso V do artigo 216, na seção referente à Cultura; no inciso II do § 
3o do artigo 220, no capítulo da Comunicação Social. Cabe mencionar que, no 
Capítulo dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, os parágrafos 3o e 4o do 
artigo 174 contém uma prescrição específica, dispondo que a cooperativas de 
garimpeiros terão prioridade na obtenção de concessão para a lavra, levando em 
conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. 
Finalmente, destaca-se que a conexão entre a preservação de ecossistemas e as 
causas indígenas tem tratamento diferenciado no Capítulo VIII, Dos índios, que 
lhes garante direitos específicos.
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Eleito, Collor não atendeu à demanda dos ambientalistas de criar um Ministério do 
Meio Ambiente, e estabeleceu a coordenação da política ambiental numa Secretaria 
de Meio Ambiente, SEMAM/PR, vinculada à Presidência (Lei n° 8.028 de 12/04/90). 
Manteve a reestruturação do SISNAMA que tinha sido promovida por Sarney, com a 
criação do IBAMA e do Conselho Superior de Meio Ambiente como órgão superior ao 
CONAMA. Em 1990, editou o Decreto n° 99.274, de 06/06/90, revogando uma série 
de decretos que tinham regulamentado a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente,

A preparação e a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, coincidiram com o mandato de Fernando 
Collor de Melo na Presidência da República. Em 1989, Collor tinha vencido as 
primeiras eleições diretas para Presidente ocorridas desde 1960, depois de uma 
campanha que reproduzira muito das características messiânicas que tinham levado 
Jânio Quadros ao poder naquela época. Com base num discurso populista, neo-liberal 
e autoritário, especialmente crítico em relação aos partidos e ao Estado, ele conquistou 
a simpatia do eleitorado mais pobre e desorganizado do país. O apoio dos descamisados 
garantiu-lhe a adesão das forças conservadoras, que, apesar de desconfiadas, não 
tiveram outra opção para evitar a eleição de Lula, do Partido dos Trabalhadores.

A apropriação da idéia de desenvolvimento sustentável pelo ambientalismo brasileiro 
teve início durante os preparativos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD, a ECO-92, marcada para se realizar no 
Rio de Janeiro, em junho de 1992. Segundo Viola (1992b), até meados da década de 
80, predominava entre os ambientalistas brasileiros a idéia de ecodesenvolvimento, 
que consistia: “... numa visão simplista e ingênua, segundo a qual uma mudança de 
valores e comportamentos na sociedade, associada a uma nebulosa idéia de acesso ao 
poder por parte de representantes das maiorias pobres da população, teria como 
consequência uma mudança radical da política econômica.” (Viola, 1992b:66,67). 
Cabe observar que nenhuma das duas expressões, nem ecodesenvolvimento nem 
desenvolvimento sustentável, tinha sido incorporada na Constituição, em 1988, 
denotando os limites quanto à base social que encampara o discurso do 
ecodesenvolvimento e o fato de que a penetração da idéia de desenvolvimento 
sustentável teve como marco a ECO-92, representando uma inflexão na abordagem 
conservacionista que dominara o capítulo constitucional sobre o meio ambiente.

6 - O AMBIENTALISMO PLURICLASSISTA E A CONSTRUÇÃO DO 
CONSENSO EM TORNO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, A PARTIR DA ECO-92.
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A “modernidade” de Collor correspondeu à adesão do Brasil ao projeto neoliberal, 
que começara a ser construída no final do governo Sarney, compreendendo a 
privatização das empresas nacionais e mudanças em relação à inserção do país na 
economia internacional. A globalização das relações econômicas, entendida como 
desregulamentação e abertura para os mercados externos, coincidiu, no Brasil, com 
entrada dos interesses empresariais no debate dos ambientalistas, incluindo mais 
diretamente: (i) produtores de equipamentos de controle de poluição; (ii) setores que 
exportam produtos manufaturados, sujeitos a rígidos controles de qualidade ambiental 
vigentes no Primeiro Mundo; (iii) novas oportunidades para estratégias de marketing, 
baseadas em adaptações de produtos e na venda das suas qualidades “ecológicas”; 
(iv) empresas altamente poluentes, que passaram a financiar projetos ambientalistas, 
simplesmente para melhorar sua imagem ou em função de decisões judiciais. Entre 
1988 e 1990, o sindicalismo também começou a participar de forma organizada no 
debate das questões ambientais. Em 1990, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
criou uma Comissão Nacional de Meio Ambiente e passou a publicar a revista 
Sindicalismo e Meio Ambiente, tratando de temas como lixo nuclear, legislação, e 
condições do ambiente de trabalho (Silva, 1996). A adesão de todas as classes sociais

sistematizando sua aplicação de forma abrangente e, em especial, no que se refere às 
regras para o licenciamento de empreendimentos considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, através de um conjunto de licenças: Licença Prévia (LP); 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A exigência dessas licenças 
já vinha sendo objeto de regulamentação pelo CONAMA e funcionava de forma 
complementar à exigência de EIA/RIMA, regulamentada desde 1986.

Collor apostava no potencial do ambientalismo para reforçar a imagem de 
“modernidade” que pretendia imprimir ao seu governo. Para conquistar o apoio do 
movimento ambientalista internacional, deu o cargo de Secretário do Meio Ambiente 
a José Lutzenberger, um pioneiro da organização do movimento ambientalista 
contemporâneo no Brasil, que tinha fortes vínculos com as entidades do mundo 
desenvolvido. Também nesse sentido, e considerando o espaço que a mídia 
internacional vinha dando às lutas dos seringueiros liderados por Chico Mendes, 
especialmente depois do assassinato deste, Collor criou, através do Decreto n° 98.897, 
de 30 janeiro de 1990, as “reservas extrativistas", definidas como: "... espaços 
territoriais destinados à exploração auto-sustentável e conservação dos recursos 
naturais renováveis, por população extrativista”. (art. Io) . A nova tipologia de área 
preservada atendia demandas específicas dos grupos organizados de comunidades 
tradicionais, que integram o movimento ambientalista, e também à idéia de uso 
sustentável do patrimônio natural, que começava a ganhar força no discurso do 
movimento ambientalista brasileiro.
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ao discurso ambientalista marcou a sua transformação num movimento pluriclassista, 
a partir do início da década de 1990, na conjuntura que presidiu a realização da 
Conferência ECO-92.

Como parte dos preparativos da ECO-92, o governo brasileiro elaborou uma proposta 
de Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil, apresentada 
em Londres, em julho de 1991, atendendo a uma solicitação do G-723. O Programa 
foi aprovado em 1992, durante a Conferência, através do Decreto n° 563 de 06/06/92, 
e passou a ser designado como PPG-7. Previu o financiamento, pelo G-7, de US$ 250 
milhões a serem alocados em ações de proteção florestal, especialmente na Amazônia. 
Na época da sua formulação, os ambientalistas criticaram a proposta, alegando que 
ela tinha sido elaborada sem a sua participação e que o IBAMA não teria capacidade 
para implantá-la. Chegaram a afirmar que o Programa constituía uma ameaça de 
internacionalização da Amazônia, que estava sendo negociada em troca da dívida 
externa. (Silva, 1996). As desconfianças nacionalistas em relação ao projeto de Collor 
para a Amazônia se aprofundaram na medida em que o presidente reduziu o poder 
das forças armadas na região. A posição dos movimentos conservacionistas 
internacionais e do próprio ambientalismo brasileiro era ambígua, ora prestigiando 
o Secretário José Lutzenberger, que entrara em rota de colisão com os militares 
brasileiros, ora formulando críticas ao Programa de Collor que apontava para a 
internacionalização dos mecanismos de proteção das florestas e, nesse sentido, 
também suscitava receios junto às forças armadas. A situação tornou-se insustentável 
quando Lutzenberger apresentou publicamente denúncias sérias contra o IBAMA. 
O órgão, que era subordinado à Secretaria Especial do Meio Ambiente, foi acusado 
pelo próprio Secretário da pasta, de ser uma sucursal das madeireiras e de não oferecer 
garantias para o dinheiro internacional que viesse para projetos de preservação no 
Brasil. Collor exonerou Lutzenberger e nomeou o físico José Goldemberger, então 
Ministro da Educação, para responder pela Secretaria do Meio Ambiente. A mudança 
ocorreu em março de 1992, dois meses antes do início da ECO-92. Apesar de cientista 
renomado, Goldemberger era reconhecido por suas posições desenvolvimentistas, 
sendo um dos defensores do projeto brasileiro de produção de energia nuclear. Junto 
com o físico, foi nomeada Maria Tereza Jorge Pádua, ligada aos grupos 
conservacionistas, para a direção do IBAMA. A mudança do Secretario conseguiu 
dar mais unidade à posição sustentada pelo governo brasileiro na ECO-92. Essa 
posição oficial havia sido consolidada num documento elaborado pela Comissão 
Interministerial do Meio Ambiente, CIMA, presidida pelo Ministro de Relações 
Exteriores, Francisco Rezek. O documento oficial do Brasil na Conferência foi 
intitulado O desafio do desenvolvimento sustentável.

23 - O G-7 é o grupo formado pelos 7 países mais ricos do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, 
França, Canadá e Itália.



64

A ECO-92 teve a participação de 178 países e a presença de 100 chefes de Estado. 
Nela, a idéia de desenvolvimento sustentável foi consagrada como princípio básico 
para a articulação entre demandas por desenvolvimento e problemas ambientais, 
em todas as escalas. A idéia de desenvolvimento sustentável apareceu sistematizada 
pela primeira vez no Relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1991), elaborado 
pela ONU e assumido como documento básico da ECO-92. As conclusões do Relatório 
foram aceitas pelos diversos programas e órgãos da ONU (PNUD, PNUMA, UNIDO, 
etc.) e também pelas maiores entidades ambientalistas internacionais, tais como a 
World Wildlife Foundation (WWF) e a União Internacional para Conservação da 
Natureza (UICN)24. Paralelamente à Conferência oficial, realizou-se o Fórum Global 
das Organizações Não Governamentais, ONGs, que reuniu cerca de 4.000 entidades 
de todo o mundo (Barbieri,1997).

A Conferência resultou na aprovação da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, ou Carta do Rio, um discurso que atualizou a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos25 através da incorporação da variável 
“proteção ambiental" como parte integrante das metas de desenvolvimento humano, 
transformando-as em metas de “desenvolvimento sustentável”. Estabeleceu diretrizes 
genéricas para a consecução do desenvolvimento sustentável, através: da paz; da 
cooperação entre os Estados visando a erradicação da pobreza; da mobilização das 
mulheres e dos jovens; da adoção de instrumentos econômicos visando a 
internalização dos custos da poluição pelos próprios poluidores, etc. Diferentemente 
da Carta de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, aprovada em 1972, que tinha o 
planejamento racional como seu principal instrumento estratégico, a Carta do Rio 
elegeu “a participação de todos os cidadãos interessados” como instrumento 
estratégico para sua realização, denotando sua sintonia com o projeto neoliberal. A 
Conferência avançou pouco no que se refere aos meios para a realização desses 
objetivos. Nesse sentido, foi aprovada a Agenda 21, uma espécie de “manual” de 
orientação para um processo de transição para o desenvolvimento sustentável, 
tratando dos mais variados aspectos envolvidos na vida social, política e econômica, 
e dirigido a todas as nações e comunidades do mundo. Todavia, nem a Carta de 
Estocolmo, nem a Carta do Rio, nem a Agenda 21, tem caráter de convenções ou 
tratados, que acarretam encargos ou obrigações legais para seus signatários. Trata- 
se de Declarações, que resultam em compromissos políticos e não tem natureza 
vinculante para os Estados. (Saule, 1999:73). Assim, sua implementação depende 
dos apoios e das forças políticas que conseguirem mobilizar. No caso da Agenda

21 - Barbieri (1997:26).

25 - Aprovada em 1948 pela Assembléia Geral das Nações Unidas.
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21, sua concretização envolvería transformações importantes em países como o 
Brasil, caracterizados por grandes desigualdades sociais e econômicas, na medida 
em que o documento especifica o direito de todos ao meio ambiente, como direito à 
habitação, à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer e ao prazer.

De acordo com essa teoria, o século XX apresenta um aumento de cerca de 0,6 graus celsius na temperatura 
média da Terra, provocado pelo aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, em decorrência 
do crescimento da população, da indústria e dos mais variados processos de queimas. A manutenção dessa 
tendência ao aumento da temperatura poderia trazer consequências danosas como o derretimento das calotas 
polares, elevação do nível dos mares, inundações em grande número de cidades litorâneas, ampliação das áreas 
desertificadas e impactos na agricultura.

Ainda no campo das declarações de intenções, o Fórum das ONGs aprovou um 
documento próprio, intitulado “Carta da Terra”, mais enfática do que a Carta do 
Rio, no que se refere à responsabilização diferenciada dos países do norte e do sul 
pelos problemas ambientais, iniqüidades sociais e necessidades dos grupos mais 
vulneráveis como as mulheres, os índios e os povos do Hemisfério Sul 
(Barbieri, 1997:52). Por outro lado, a Carta da Terra não utiliza a expressão 
desenvolvimento sustentável, indicando as restrições feitas por seus signatários 
ao documento Nosso Futuro Comum (CNUMAD, 1993) que, naquele momento, 
constituía a principal referência sistematizada sobre esse conceito.

No que se refere à assinatura de tratados e convenções internacionais, os grandes 
temas discutidos na ECO-92 foram a biodiversidade, as mudanças climáticas e as 
florestas. Nestes casos, as propostas de tratados afetavam diretamente os interesses 
concretos das nações envolvidas. Três documentos foram assinados: a Convenção 
sobre Mudanças Climáticas, a Declaração de Princípios sobre Florestas e a 
Convenção da Biodiversidade. Todavia, as metas e os compromissos efetivos a 
serem assumidos pelos países signatários, em relação aos temas dos tratados, 
continuaram em discussão, em sucessivas rodadas de negociações internacionais, 
no âmbito do que Lipietz denominou "a economia política do meio ambiente global”. 
(Lipietz, 1997:148). O crescimento do interesse econômico pela biodiversidade, a 
partir dos desenvolvimentos recentes da engenharia genética, e as preocupações 
internacionais com as mudanças climáticas, a partir das teorias sobre o “efeito 
estufa”26, tem como foco principal o destino das últimas reservas florestais existentes 
no planeta. Em todos os casos as florestas brasileiras e, em especial, a Amazônia, 
estão no centro dos debates, indicando que não foi casual a escolha do Brasil para 
sediar a ECO-92.
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Em trabalho crítico sobre o Relatório, Alier (1998:100) atribuiu a ele a 
responsabilidade pela difusão da idéia de que a pobreza é a principal causa de 
degradação ambiental, ao buscar, numa conjuntura de recessão e crise do 
capitalismo, justificativas para recolocar o imperativo do desenvolvimento 
econômico na agenda global. Ainda segundo esse autor, o termo “sustentável”, 
utilizado na expressão, diz respeito à “capacidade de carga” ou “capacidade de 
suporte” (Alier, 1998:101) de um ecossistema, conforme conceito utilizado na ciência

Ao nível internacional, o tom inicialmente crítico e antidesenvolvimentista do 
discurso ambientalista, sustentado pelas elites preservacionistas, grupos de cientistas 
naturais e movimentos sociais alternativos, já vinha sendo adaptado desde a 
publicação de “Limites de Crescimento” e da realização da Conferência de Estocolmo 
de 1972. Dada a importância que a ideologia ambientalista tinha adquirido, 
especialmente por tratar de um tema global, num período que se caracterizou pelo 
fim da guerra fria e expansão das relações capitalistas de mercado para a quase 
totalidade do planeta, a crise ecológica não podia continuar a ser apresentada como 
uma nova contradição do capitalismo, ameaçando suas estruturas com um prognóstico 
de “crise final”. A forma de superar os conflitos entre desenvolvimento econômico e 
proteção ambiental, que tinham polarizado os debates no início dos anos 1970, 
começou a ser construída em 1983 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, organizada pela ONU e presidida por Gro Brundtland, primeira 
ministra da Noruega. A Comissão trabalhou entre 1983 e 1987, data em que publicou 
o Relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1991), no qual apresentou sua 
sistematização da idéia de desenvolvimento sustentável27.

No Relatório Nosso Futuro Comum, o desenvolvimento sustentável é definido como: 
“...aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 
as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.” (CMMAD, 1991;46). 
Supõe uma transformação progressiva da economia e da sociedade, afirmando que 
“...só se pode ter certeza da sustentabilidade física, se as políticas de desenvolvimento 
considerarem a possibilidade de mudanças quanto ao acesso aos recursos e quanto à 
distribuição de custos e benefícios. Mesmo na noção mais estreita de sustentabilidade 
física está implícita uma preocupação com a equidade social entre gerações, que deve, 
evidentemente, ser extensiva à equidade social em cada geração.” (CMMAD, 1991 ;46).

27 - A idéia de “desenvolvimento sustentável" foi derivada do conceito de "ecodesenvolvimento" (Sachs, 1986) 
apresentado por Ignacy Sachs na Conferência de Founeux, um dos eventos preparatórios da Conferência de 
Estocolmo de 1972.



29

67

ecológica28, e o termo “desenvolvimento”, por mais qualificado que tenha sido pelo 
Relatório, não pode ser dissociado da idéia de crescimento econômico. Contudo, tanto 
para a Comissão presidida por Brundtland como para seu crítico, quando se trata do 
contexto humano, a ecologia como ciência natural é insuficiente para definir limites 
para a capacidade de suporte, considerando-se as possibilidades das inovações 
tecnológicas e a relatividade do conceito de necessidade.

Dentre outros autores, integram o grupo de estudiosos da economia ecológica: May (1995); Daly 
(1994,1997); El Serafy (1997); Constanza (1994) e Goodland (1997).

Para o Relatório, a pobreza leva as pessoas a exercerem maior pressão sobre o meio 
ambiente e, para preserva-lo, seriam necessárias taxas de crescimento econômico 
mínimas capazes de funcionar, ao nível global, para a redução da pobreza absoluta. 
Nesse sentido, são recomendadas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB), respectivamente: de 5% para a Ásia, de 5,5% para a América Latina, e de 6% 
para a África. Para obtê-las, considerando a interdependência da economia mundial, 
seria recomendável que os países industrializados mantivessem taxas de crescimento 
anual de 3% a 4% (CNUMAD, 1991:53-55). A sustentabilidade do sistema global 
seria garantida mediante: alterações na qualidade do desenvolvimento; atendimento 
às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e saneamento; 
conservação da base de recursos naturais; reorientação da tecnologia e administração 
do risco e, em especial, manutenção de um nível populacional sustentável (id.ib.:53). 
Enfim, partindo-se do princípio de que existe de fato um excesso de pressão sobre a 
base dos recursos naturais, todas as propostas de solução que o Relatório Brundtland 
apresenta remetem ao problema de origem, denotando seu caráter retórico e a 
imprecisão do conceito de desenvolvimento sustentável.

Por seu lado, Alier, que integra uma linha de abordagem das questões ambientais 
denominada “economia ecológica”29, assume o princípio de que o sistema econômico 
encontra-se inserido dentro de um sistema ambiental de recursos finitos. A abordagem 
da economia ecológica deriva da economia clássica e da idéia de “capitalismo 
estacionário” publicada por John Stuart Mill em 1848. Segundo Daly: “Na medida 
em que se desenhe a fronteira do meio ambiente em volta da economia, admite-se 
implicitamente que a economia não pode se expandir para sempre. Significa dizer 
que John Stuart Mill estava certo, que as populações de corpos humanos e de bens 
de capital não podem crescer indefinidamente... e devemos concordar com a visão do 
clássico estado estacionário." (Daly, 1997:182). Outro postulado da economia ecológica

28 - No campo da ciência ecológica, a capacidade de carga de um território significa o máximo de população de uma 
dada espécie que pode ser mantida sem que se produza uma degradação da base de recursos com conseqüente 
redução gradual dessa população. Kirschner et alii, 1985, apud Alier, 1998)
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Apesar dos limites quanto à objetividade com que pretende balizar as decisões 
ambientais, a economia ecológica busca atribuir um “sentido forte” ao conceito de 
desenvolvimento sustentável e, para tanto, busca formas de concretiza-lo, através 
de metodologias de avaliação econômica do meio ambiente. Algumas dessas 
metodologias encontram aplicação em instrumentos das políticas públicas do meio 
ambiente utilizados no Brasil. Dentre esses instrumentos destacam-se as avaliações 
de impacto ambiental e a introdução do princípio poluidor-pagador nas políticas 
de recursos hídricos. As metodologias de avaliação econômica do meio ambiente 
envolvem: pesquisas de mercados substitutivos; simulações sobre o quanto as 
pessoas estão dispostas a pagar por determinado benefício ambiental; medições 
dos custos de tratamento da poluição e dos efeitos desta para a saúde pública; 
medições dos diferenciais de produtividade decorrentes da degradação ambiental 
(como perda de fertilidade do solo pela erosão), etc. Enfim uma econometria da 
natureza que pretende estabelecer bases objetivas para a instituição de tributos, 
exigências de compensações pelo esgotamento de recursos ambientais, limites de 
extração e de despejo, limites urbanísticos de aproveitamento do espaço, etc.

Para (Acselrad.2.000), as práticas e instituições que sustentam a idéia de 
desenvolvimento sustentável, articulam seus discursos em torno de alguns valores 
ou proposições básicos. São eles:

é que existe a possibilidade (teórica) de valorização econômica dos elementos do 
meio ambiente, tanto dos recursos exauríveis quanto dos “serviços” prestados pela 
natureza, na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. A abordagem parte da 
hipótese de que é possível uma “avaliação da capacidade de suporte da Terra”, e 
busca incorporar um “custo de uso” do capital natural nos Sistemas de Contas 
Nacionais (PIBs). Além das dificuldades que os sistemas econômicos apresentam 
quando se trata de atribuir valores para bens considerados “livres” ou “não 
econômicos”, ou seja, que não tenham sido apropriados e valorados no sistema 
produtivo (Veiga, 1992:50), existem incertezas evidentes na quantificação de 
fenômenos físicos, químicos, biológicos e econômicos que nem sempre ocorrem de 
forma previsível e possuem estruturas ocultas instáveis (May,1995:242). 
Reconhecendo a imperfeição das ciências na elucidação dos complexos fluxos da 
natureza, a economia ecológica “...aponta para a necessidade da participação da 
sociedade nas escolhas de políticas onde existem percepções diferenciadas de valores 
e incertezas quanto à veracidade dos fatos.” (jd.ib.). Para Goodland (1997:271-294), 
ecólogo que tem participado de avaliações de impacto ambiental de projetos no Brasil 
desde a construção da Transamazônica, a sustentabilidade ambiental significa 
reduções nos padrões de consumo (andar a pé, reciclar, dietas à base de grãos, etc.), 
e transição para uma população estável, que permita manter constante o capital 
natural. Ainda segundo a posição da economia ecológica, os benefícios da derivação 
dos recursos naturais deveríam ser redistribuídos a favor dos mais pobres.
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- Eficiência. Essa matriz privilegia a busca da eficiência na alocação dos 
recursos, entendendo que o mercado competitivo é o melhor instrumento 
para garantir essa alocação eficiente. Admite a utilização de taxas para 
obrigar a internalização, pelos agentes econômicos, das distorções 
responsáveis pela degradação ambiental.

- Escala. É o eixo lógico da argumentação dos neo-malthusianos e dos 
economistas ecológicos, que associam a sustentabilidade ao 
estabelecimento de limites quantitativos ao crescimento econômico. Além 
da alocação ótima dos recursos, também é mister considerar-se a escala 
ótima, ou seja, os limites da pressão agregada de todo o sistema produtivo 
sobre a “capacidade de suporte” do planeta. Entendem que os mecanismos 
de mercado atuam de forma a garantir uma alocação eficiente dos recursos 
apenas ao nível da microeconomia. Ou seja, que a escala agregada dos 
impactos ecológicos não é passível de controle pelo sistema de preços. 
Em termos imediatos, a redução do consumo global de recursos somente 
pode ser alcançada através da redução da população total ou do nível de 
consumo per capita. Todavia, essa solução esbarra na ausência de um 
“sujeito global capaz de impor limites ao crescimento econômico agregado” 
(Acselrad,2000:65). Assim, a necessidade de arbitrar escolhas e a produção 
da sustentabilidade ficam subordinadas à explicitação de padrões éticos, 
e à adoção destes pelos diferentes sujeitos sociais.

- Eqüidade. Privilegia a asserção de que os pobres são as principais vítimas 
da degradação ambiental, a partir da idéia de que a raiz da degradação 
ambiental é a mesma da desigualdade social. Essa matriz se diferencia da 
anterior, pois não subordina as questões distributivas ao problema de escala 
do crescimento econômico, e reivindica estatuto de autonomia para os 
problemas distributivos, no âmbito do debate sobre a sustentabilidade. 
Destaca exemplos de relações sociais conflituosas, nas quais a lógica do 
mercado destrói simultaneamente a base de recursos naturais de uma 
região e os grupos sociais que dela dependem. Daí deduz que a 
sustentabilidade dependería "... da submissão do mercado às leis de 
rendimento da natureza, das quais depende por sua vez, a economia da 
sobrevivência dos povos.” (Shiva, 1991, apud Acselrad, 2000:65). Ainda 
que insuficiente para comprovar uma relação de mútua causalidade entre 
desigualdade social e degradação ambiental, essa linha de argumentação 
é utilizada para defender a co-participação das classes e regiões dominadas 
na prosperidade global, em nome da preservação dos recursos naturais.

- Auto-suficiência. Defende diretamente a preservação da auto-suficiência 
das comunidades tradicionais, entendidas como sustentáveis por 
desenvolveram relações tradicionais com o meio físico natural do qual
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depende sua sobrevivência. A defesa dessas comunidades em si seria 
portadora de sustentabilidade. Outra vertente do discurso da auto- 
suficiência defende limites ao livre comércio e controles sobre a globalização 
da economia, pois a erosão dos estados nacionais levaria ao enfraquecimento 
dos únicos atores capazes de impor medidas de proteção ambiental.
Ética. Geralmente associada à matriz da eqüidade ou dos limites de escala 
de crescimento, esta matriz discursiva também aparece de forma 
independente, associando à sustentabilidade um “...discurso atualizado 
sobre deveres e obrigações morais relativos às condições de existência da 
vida.” (Acselrad, 2000:67).

A articulação entre ambientalismo e outros movimentos sociais, que começara a ser 
construída no período pré-Constituição, progrediu durante a ECO-92, através da 
organização do “Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento”, integrado por 935 entidades30. No que se refere ao

Enfim, ao longo da década de 90, o desenvolvimento sustentável transformou-se na 
principal idéia força do discurso governamental sobre o meio ambiente e num quase 
consenso dentro do movimento ambientalista brasileiro. Para o governo, por ter se 
tornado uma fórmula obrigatória na interlocução com os órgãos internacionais de 
financiamento e pela sua capacidade de conciliar, no diálogo com o conjunto das 
forças sociais, as políticas de desenvolvimento com as demandas por proteção 
ambiental. Para o discurso empresarial, pelas possibilidades de associar qualquer 
tipo de referência a preocupações ambientais com interesses econômicos. Para grande 
parte dos ambientalistas reformistas, por apontar para uma síntese entre preservação 
da natureza e justiça social. Apenas os conservacionistas manifestaram desagrado 
com a idéia, como demonstra o depoimento de Maria Tereza Jorge Pádua: “Agora, 
com essa proposta do desenvolvimento sustentável e a insistência nos aspectos sociais 
- como se a conservação fosse responsável pelo aumento da pobreza - o pouco dinheiro 
existente foi remanejado para o social, e não temos nada para a conservação. Tudo é 
para o social e dá até vergonha falar que é preciso proteger o mico-leão-dourado; 
quem faz isso é tratado como alienado.” (Urban, 1998:204).

30 - Integravam o Fórum: 350 entidades ecológicas/ambientalistas; 221 movimentos sociais (de moradores, negros, 
indígenas, mulheres, jovens.etc..); 92 institutos de pesquisa; 84 sindicatos; 60 associações profissionais; 28 
ONGs de assessoria de movimentos populares; 31 fóruns regionais; 8 pastorais e 59 entidades diversas, tais 
como esotéricos, comunidades alternativas, ufólogos, etc. (Herculano, 1996).
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O perfil das entidades que integraram o Fórum Brasileiro das ONGs foi analisado 
por Herculano (1996), num survey aplicado a 182 entidades, no qual a autora buscou 
iluminar traços do “auto-intitulado setor popular ou sociedade civil organizada” 
(Herculano, 1996:95), que buscava marcar diferenças, em relação ao discurso 
governamental e empresarial, no que diz respeito às questões ambientais. Dentre as 
conclusões da autora destacam-se (id.ib:95-121):
a) Sobre o perfil dos militantes:
— que os participantes do Fórum pertenciam aos extratos mais instruídos da 

classe média (57,5% da militância e 80,7% dos diretores de entidades, tinham 
grau universitário);

— que entre os profissionais presentes predominavam: professores (24,6% dos

O Fórum Brasileiro das ONGs e Movimentos Sociais foi criado em 1990 para organizar, 
junto com um Comitê de ONGs internacionais, o Fórum Global das ONGs, evento 
paralelo à ECO-92. O Fórum Brasileiro contou com uma Coordenação Nacional31 e 
realizou sete encontros preparatórios, no Rio de Janeiro (2), Brasília, São Paulo (2), 
Recife e Belo Horizonte, entre julho de 1990 e abril de 1992. Importante função 
desses encontros foi a elaboração e aprovação de um documento representativo da 
posição das entidades ambientalistas brasileiras na ECO 92. O documento aprovado 
criticava o conceito de desenvolvimento sustentável apresentado no Relatório Nosso 
Futuro Comum, por suas posições liberais e pela centralidade dada às questões 
econômicas. Também se diferenciava do documento apresentado na Conferência 
pelo governo brasileiro, por ir além do diagnóstico dos problemas e por ser mais 
propositivo. Nesse sentido, defendia: a realização de auditoria da dívida externa; a 
implantação de um novo padrão energético, com uso de fontes alternativas; reforma 
agrária: incentivo às indústrias de bens de consumo popular; reforma urbana 
assentada na função social da propriedade, direito à cidadania e gestão democrática 
da cidade; democratização dos meios de comunicação; combate ao racismo e 
demarcação das terras indígenas (Silva, 1996:112-113).

espaço urbano, o Fórum Nacional de Reforma Urbana organizou um Fórum 
Internacional de Reforma Urbana dentro dos eventos do Fórum Global das ONGs. 
Por outro lado, conforme já referido, a realização da ECO-92 também marcou a 
entrada do sindicalismo e das entidades da classe empresarial no debate ambientalista.

31 - A Coordenação Nacional foi constituída por 26 entidades, destacando-se: Fundação SOS Mata Atlântica, Comissão 
Regional dos Atingidos por Barragens (CRAB). Conselho Nacional de Seringueiros, Assembléia Permanente de 
Entidades em Defesa do Meio Ambiente (APEDEMA), Central Única dos Trabalhadores (CUT). Instituto de 
Estudos da Religião (ISER). Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, FASE (Silva, 1996:105).
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c) Sobre valores e opiniões em relação a um conjunto de temas escolhidos em função 
de terem polarizado as discussões nas reuniões do Fórum:

humanocentrismo: 87,3% de aceitação; 6,4% de indiferença e 7,1% de rejeição;
- malthusianismo: 43,2% de aceitação; 40,0 % de indiferença e 16,7% de rejeição;
- capitalismo: 61,9% de aceitação; 7,1% de indiferença e 30,9% de rejeição;
- socialismo: 76,4% de aceitação; 9,8% de indiferença e 23,5% de rejeição;
- democracia: 83,7% de aceitação; 8,4% de indiferença e 7,7% de rejeição;
- autoritarismo: 22,5% de aceitação; 12,2% de indiferença e 65,1% de rejeição; 

elitismo/aristocratismo: 39,7% de aceitação; 21,1% de indiferença e 39,1% de 
rejeição;

- antiestatismo: 29,8% de aceitação; 13,6% de indiferença e 46,4% de rejeição;
- racionalidade moderna: 87,1% de aceitação; 7,0% de indiferença e 2,5% de 

rejeição;
- romantismo: 32,4% de aceitação; 19,4% de indiferença e 48,0% de rejeição.

b) Sobre a influência que as entidades pensavam ter nas políticas públicas:
— alta e média influência na criação de unidades de conservação e no manejo racional 

de ecossistemas;
— média e baixa influência no planejamento urbano e nas políticas agrícolas; 

nenhuma influência nas políticas de bem-estar social, de transporte e salarial.

diretores e 16,3% dos militantes), pesquisadores de ciências naturais (27,5% dos 
diretores e 15,5% dos militantes) e pesquisadores de ciências humanas (24,6% 
dos diretores e 9,5% dos militantes);
que os vínculos de trabalho dos diretores eram predominantemente com órgãos 
estatais (29,5%) ou com a própria entidade (21,1%), sendo também significativo 
o número de profissionais autônomos (21,7%) e de pessoas sem atividades 
remuneradas (15,1%);
que o perfil político dos diretores revelou: 37,3% de preferência por partidos de 
esquerda (PT, PDT, PSB, PPS e PC do B); 3,8% de preferência pelo Partido Verde; 
16,5% de preferência por outros partidos; 9,9% de apolíticos; e 32,4% que não 
declararam preferência partidária.

Concluindo sua análise do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, 
Herculano entendeu que a unidade e fortalecimento do movimento era dificultada: 
“Muito menos por diferenças nos ideários e posições políticas norteadoras, do que 
por causa de diferenças processuais, pois o Fórum era muito desigual na organicidade 
das suas entidades: havia uma pletora de entidades informais, formadas por jovens, 
cuja linha de atuação era a denúncia. Do outro lado estavam fundações ambientalistas 
ricas, as king-ongs, como o SOS Mata Atlântica e as ONGs de assessoria aos
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O Fórum Internacional de Reforma Urbana teve a participação de 21 estados 
brasileiros e de 28 países, envolvendo 282 organizações, entre movimentos populares, 
ONGs, entidades profissionais, sindicatos e partidos políticos. As conclusões do Fórum 
resultaram no tratado “Por Cidades, Vilas e Povoados Justos, Democráticos e 
Sustentáveis”, abordando os temas: desenvolvimento sustentável e reforma urbana, 
assentamentos, moradia e saneamento básico, cidadania, poder local e qualidade de 
vida. Reconhecido como um dos melhores tratados elaborados dentro do Fórum Global 
das ONGs, o documento denotou a percepção das possibilidades de integração entre 
a questão urbana e as questões ambientais, tanto por parte dos ambientalistas quanto 
dos movimentos populares (De Grazia, 1993:8).

Todavia, conforme Viola, apesar de existir um grande potencial para a colaboração 
entre os movimentos de defesa dos direitos humanos e os movimentos 
ambientalistas, existem também conflitos entre eles, que incluem discussões quanto 
ao direito de ter uma família numerosa, negado com diferentes ênfases pela maioria 
dos grupos ambientalistas, e quanto “...à importância relativa na melhoria do padrão 
de vida das populações humanas...”. (Viola, 1994;172).

Os posicionamentos dos diversos atores sociais diante da questão ambiental, no Brasil, 
foram analisados através de uma pesquisa ampla denominada “O que o brasileiro 
pensa da ecologia?" (Crespo e Leitão, 1993), realizada entre dezembro de 1991 e maio 
de 1992, sob a coordenação de Samyra Crespo e Pedro Leitão. A pesquisa foi dirigida 
aos mesmos atores que participaram do Fórum Brasileiro das ONGs e Movimentos 
Sociais e do Fórum Internacional de Reforma Urbana, e também para representantes 
da classe empresarial e de órgãos governamentais, sendo constituída por duas etapas: 
uma qualitativa, envolvendo entrevistas com lideranças e representantes dos grupos 
pesquisados, e outra quantitativa, conduzida como pesquisa de opinião pública.

A pesquisa qualitativa assumiu como premissa teórica o trabalho de Viola, que analisa 
o ambientalismo como movimento social multissetorial (Viola, 1992 e 1992a), tendo 
se organizado de modo a abranger lideranças e formadores de opinião que participam 
do debate ambientalista, pertencentes aos seguintes setores previamente identificados

movimentos populares. Estas temiam que todo seu capital social, cultural e 
simbólico pudesse delas ser arrancado e enxovalhado, pelo sarcasmo e radicalismo 
da política estudantil... Disputava-se espaço de visibilidade e de crescimento de 
carreiras. (Herculano, 1996:122). Observe-se que, diante das evidentes diferenças 
de orientação político-ideológica entre os atores, reveladas pela pesquisa, seria 
bem provável que, se estivessem em pauta decisões imediatas sobre conflitos reais, 
a autora não teria formulado tais conclusões.
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A pesquisa de opinião pública foi organizada com o apoio de consultoria do IBOPE 
(Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), para o desenho da amostra e 
garantia de rigor estatístico (Crespo e Leitão, 1993). Envolveu a aplicação de 3.650 
questionários, distribuídos segundo as 5 regiões do país, gênero, faixas etárias, grau

a partir das referências daquele autor: “ambientalistas”32, “técnicos governamentais”, 
cientistas , movimentos sociais”33, “empresários” e “políticos”. Esta ordem de 

apresentação dos grupos pesquisados, corresponde ao grau de envolvimento dos 
mesmos com o que os pesquisadores definiram como “ideário básico” do 
ambientalismo brasileiro (Crespo e Leitão, 1993:41), a partir das principais referências 
bibliográficas que (segundo escolha dos pesquisadores) informam o discurso do 
movimento3,1. A pesquisa envolveu 72 entrevistas feitas com 12 representantes de 
cada grupo. Os resultados das entrevistas revelaram a existência de uma “comunidade 
ambiental brasileira”, integrada por indivíduos com perfis e objetivos semelhantes 
no que se refere ao temário ambientalista. Dentro dessa comunidade foram 
identificados dois tipos básicos de atores: (i) integrantes do núcleo orgânico, 
designados como ambientalistas ou ecologistas, e (ii) atores sensibilizados com as 
questões ambientais, designados como “ambientalizados”. Ainda de acordo com os 
dados da pesquisa (ídíõ.:42-97), foram identificados como ambientalistas/ecologistas: 
a totalidade dos entrevistados dos setores “ambientalistas” e “técnicos 
governamentais”, 4 entrevistados do setor “cientistas”, 2 entrevistados do setor 
“movimentos sociais”, 4 entrevistados do setor “empresários” e 4 entrevistados do 
setor "políticos”. O elenco básico de idéias que estabelece a identidade da 
“comunidade ambiental”, é constituído pelos seguintes valores: (i) respeito à vida 
e à singularidade de cada ser, como reverência quase religiosa a todos os seres 
vivos; (ii) entendimento de que o planeta Terra e o conjunto de coisas que ele 
encerra formam uma totalidade, cujas partes são interdependentes; (iii) 
antropocentrismo; (iv) perspectiva pessimista/ catastrofista em relação à 
possibilidade de esgotamento dos recursos naturais básicos que sustentam a vida; 
(v) posição crítica em relação ao modelo de civilização, abrangendo tanto o regime 
capitalista quanto o socialismo real e crença na possibilidade de alteração desses 
modelos, através da descentralização, formas de produção e de vida auto-gestionárias 
e desconcentração das populações humanas (jd.ib. 107-124).

32 - Abrange os movimentos constituídos especificamente em função de questões ambientais.

33 - Abrange outros movimentos sociais, não especificamente ambientalistas, como de mulheres, negros. Indígenas.
movimentos populares e movimento sindical.

34 - Segundo Crespo e Leitão (1993) as principais referências bibliográficas que informavam o discurso ambientalista
no Brasil eram: Lutzenberger , J. (1978); Brandão, I.L. (1981), Soffiati, A.A. (1988), Vieira. L. (1990); Lago, P.F. 
(1986); Dorst, J. (1973); Dumont, R. (1975); Dubos. R. (1972), Guattari, F. (1990) e Sachs, I. (1986).
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O segundo tipo de incoerência foi destacado pelos autores da pesquisa em função de 
suas próprias expectativas quanto aos resultados, a partir de pesquisas semelhantes 
aplicadas em países totalmente desenvolvidos. Nestes casos, “...os valores pró-

As incoerências do primeiro tipo foram apontadas entre perguntas e respostas do 
questionário que deveriam ter algum encadeamento lógico. De acordo com os 
pesquisadores (Crespo e Leitão, 1993:235-252), essas incoerências denotam uma 
relativização dos valores extremamente preservacionistas revelados pela população 
(id.ib). Assim: 66% dos entrevistados se declararam favoráveis à proteção da natureza 
por seu valor intrínseco; 66% acham que a natureza é sagrada e que o homem não 
deve interferir nela; 51% declararam que se interessam muito pelo meio ambiente 
e 61% acham que a solução dos problemas ambientais depende de ações da geração 
presente. Todavia, 45% também acham que o Brasil tem uma natureza tão rica 
que não é preciso controlar a sua exploração e, quando se trata da disposição das 
pessoas para mudanças de hábito em favor da preservação do meio ambiente, as 
escolhas recaem na adesão a coleta seletiva de lixo (59%) e no uso de produtos de 
limpeza biodegradáveis (55%), em detrimento da disposição para arcar com imposto 
para reduzir a poluição do ar (8%), ou com taxas de saneamento básico (17%), ou 
para pagar mais caro por produtos livres de agrotóxicos (14%). Ainda que 65% 
tenham declarado desconhecer a Eco - 92 ou os assuntos que seriam tratados por 
ela, 68% acharam que ela deveria trazer benefícios para a humanidade e que, depois 
dela, seria necessário apoiar os movimentos ecológicos (79%).

No que se refere ao conceito de meio ambiente, os entrevistados na pesquisa de 
opinião pública revelaram uma visão acentuadamente “naturalizada” (Crespo e 
Leitão, 1993:199), entendendo o meio ambiente como constituído pelas matas (61%), 
águas (59%), animais selvagens (58%), rios (56%), ar (53%) e solo/terra (47%), ou 
seja, por seus elementos biofísicos. Por outro lado, os resultados dos questionários 
revelaram incoerências de dois tipos que foram destacadas pelos pesquisadores.

de instrução (51% da amostra com apenas primário completo) e local de moradia 
(77% da amostra foi selecionada junto às populações urbanas). A pesquisa buscou 
aferir o conhecimento da população sobre a problemática ambiental e seu 
envolvimento com os valores do movimento ambientalista. Nesse sentido os 
questionários se organizaram através de sete blocos temáticos: (i) conhecimento e 
adesão aos valores do ambientalismo; (ii) conceitos e definições sobre meio ambiente 
e ecologia; (iii) relações entre meio ambiente, pobreza e desenvolvimento; (iv) 
identificação de problemas ambientais e de seus agentes causadores; (v) opinião 
sobre a Eco - 92; (vi) vias de solução para os problemas ambientais; (vii) meios de 
informação sobre o meio ambiente e a ecologia.
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Os resultados do Fórum Internacional de Reforma Urbana junto à ECO-92, bem 
como da pesquisa de Herculano (1996) e das duas pesquisas feitas por Crespo e Leitão 
(1993) suscitam as seguintes considerações:

que existe grande identidade ideológica entre os técnicos governamentais que 
atuam nos órgãos responsáveis pela aplicação das políticas públicas do meio 
ambiente e os militantes dos movimentos especificamente ambientalistas, 
confirmando referências que já foram feitas neste trabalho;
que os resultados da pesquisa de Herculano são coerentes com os resultados da 
pesquisa qualitativa de Crespo e Leitão, confirmando a existência de uma 
“comunidade ambiental brasileira” (Crespo e Leitão, 1993:99), que partilha um 
discurso comum no que se refere às principais questões problematizadas pelo 
temário ambientalista;
que, enquanto a “comunidade ambientalista” revelou um discurso nitidamente 
antropocêntrico, a pesquisa de opinião pública de Crespo e Leitão revelou junto à 
sociedade brasileira uma reverência quase religiosa em relação à natureza, ou a 
permanência no imaginário popular de um “mito da natureza intocada” (Diegues, 
1996), que denota o alto grau de alienação dessa sociedade em relação à suas 
próprias práticas e o alto grau de ideologização que orienta o apoio a medidas 
legais extremamente restritivas (e geralmente retóricas) em relação à natureza; 
que a idéia de desenvolvimento sustentável estava ausente do repertório popular 
relativo à questão ambiental, revelado pela pesquisa de opinião pública feita por 
Crespo e Leitão (1993), e que, dentro da “comunidade ambientalista", esse conceito 
apenas começava a ser apropriado no período da ECO-92, apesar de já ter se 
tornado o eixo condutor do discurso oficial sobre o tema;
que os conflitos entre os movimentos ambientalistas e os movimentos de defesa 
de direitos humanos, não tinham sido superados pelo discurso do desenvolvimento 
sustentável, ao menos durante o período da ECO-92. Nesse sentido, apenas o 
Fórum Internacional de Reforma Urbana, onde certamente se verificava uma

natureza prevalecem quando a situação econômica é favorável, deixando de 
prevalecer em momentos de dificuldade econômica.” (id. Ib.:253). No caso 
brasileiro, onde os níveis de qualidade de vida não justificariam uma posição 
altruísta em relação à natureza, “...talvez as respostas obtidas pela pesquisa 
tenham revelado um lado subjetivo, valorativo e abstrato dos consultados. Talvez 
se as perguntas tivessem sido mais personalizadas, colocando decisões que 
envolvessem interesses concretos dos indivíduos, é possível que os resultados 
apresentassem perfil diferente.” (id.ib.: 253). Finalmente, ainda segundo os 
autores, os resultados devem ter sido extremamente influenciados pela mídia, 
fortemente orientada pelos valores de preservação ambiental, no momento em 
que foi feita a pesquisa, muito próximo à realização da ECO-92.
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hegemonia dos movimentos por direitos humanos, incorporou o novo conceito no 
tratado aprovado pelo Fórum, denotando a busca de aproximação com o 
movimento ambientalista.

Ainda com relação às possibilidades de aproximação entre lutas por direitos humanos 
e lutas ambientalistas, cabe destacar que, no período da ECO-92, permaneciam em 
pauta, no campo político das esquerdas, as divergências (já destacadas no item 5.1 
deste Capítulo), entre lideranças orientadas por uma posição “ecossocialista”, 
sustentada por militantes ambientalistas vinculados ao Partido dos Trabalhadores35, 
e lideranças com concepções teóricas mais ortodoxas sobre a construção do socialismo. 
Iluminando esse debate, foram publicados na revista Teoria e Debate, dois artigos: a 
crítica de César Benjamin aos “ecossocialistas” e a resposta Carlos Mine, em defesa 
dessa posição.

A crítica de César Benjamin dialoga com textos publicados no livro Ecologia e Política 
no Brasil (Espaço e Tempo, 1989), de autoria de Fernando Gabeira, Alfredo Sirkis, 
Carlos Mine e Lizt Vieira. Segundo Benjamin, a variante de esquerda do discurso 
ecologista/ambientalista é extremamente ingênua e está equivocada, nos caminhos 
que aponta para um novo projeto global de desenvolvimento, fortemente crítico do 
capitalismo e do socialismo real. “O que impressiona nesse discurso é, de um lado, 
sua fragilidade. De outro, sua impunidade diante de uma esquerda pouco articulada 
e ávida por caminhos novos...as posições dos ecologistas não são novas e, ao contrário 
das aparências, longe de apontarem para uma terceira via, dão cobertura ideológica 
a uma nova fase expansiva do capitalismo, que se anuncia.” (Benjamin, 1990:8). 
Usando argumentos históricos, o autor prossegue na sua crítica e acusa os 
ambientalistas de serem colonizados culturalmente, ao considerarem o lixo atômico, 
os acidentes em usinas nucleares, o efeito estufa e os danos na camada de ozônio 
como as quatro catástrofes que ameaçam a humanidade, num país em que o salário 
mínimo é de US$ 70 dólares, onde 20% da população são analfabetos, e onde a 
desnutrição e uma série de doenças perfeitamente controláveis matam em larga 
escala. Citando fatos ocorridos durante a campanha eleitoral de 1986, quando o PT 
se coligou com o PV no Rio de Janeiro, lançando Gabeira como candidato a governador, 
Benjamin pontua que o discurso ambientalista recoloca o que há de mais precioso 
para a ideologia burguesa, ao deslocar as contradições sociais dos conflitos de classe 
para o conflito natureza versus industrialismo: criando a esdrúxula idéia de um 
“modo industrial de produção”: diluindo a identidade da classe trabalhadora: e 
conduzindo as lutas sociais como lutas de indivíduos ou consumidores, na melhor

35 - Em 1991, por ocasião do II Encontro de Ecologistas do PT, realizado em Angra dos Reis, o grupo lançou o seu 
“Manifesto Ecossocialista" (Viana, Silva e Diniz, 2.000) .
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Em resposta a César Benjamin, Carlos Mine publicou o artigo “Verdes 
Revolucionários” (Mine, 1991), identificando-se como integrante do grupo de 
“ecologistas do PT”, do qual participam Carlos Walter Porto Gonçalves (do Instituto 
de Geo-Ciências da UFRJ), Osmarino Amâncio (do Conselho Nacional de 
Seringueiros), Giovani Gregol e Gert Schinke (vereadores do PT em Porto Alegre) e 
Maurício Waldman, dentre outros. Cita episódios de lutas do movimento ambientalista 
ao lado dos trabalhadores, na defesa das vítimas de contaminações por agrotóxicos 
ou contra as condições de extrema poluição vigentes no pólo petroquímico de Cubatão. 
Reafirma que as tecnologias não são neutras, que as tecnologias poluentes estão 
associadas ao aumento dos lucros e que a poluição não é democrática, pois suas maiores 
vítimas são os trabalhadores. Acusa Benjamin de usar os mesmos argumentos dos 
latifundiários e capitalistas que querem se furtar ao cumprimento de exigências de 
segurança e proteção ambiental, sustentando que as moto-serras são instrumentos 
de trabalho, que as exigências da legislação ambiental podem levar as empresas à 
falência, que o tombamento de áreas urbanas poderá inviabilizar a construção civil, 
que sem o carvão vegetal das matas nativas as usinas de ferro terão que fechar, ou 
que a eficiência da agricultura depende de defensivos agrícolas. Considera que o 
novo, do discurso eco-socialista ou eco-libertário, não é a defesa da fauna e da flora, 
que já tem mais de 150 anos. “O novo é Chico Mendes ou Marcos Terena...autênticas 
lideranças dos seringueiros e das nações indígenas que são quadros do PT, que 
ampliaram as propostas do Partido quanto ao ecodesenvolvimento da Amazônia e à 
necessidade de estabelecermos uma democracia pluriétnica no Brasil.” (Mine, 
1991:56). Destaca que o fato do capitalismo ter se apropriado das bandeiras ecológicas 
não reduz o mérito destas, pois o capitalismo tem esse poder de transformar tudo em 
mercadoria e também conseguiu tirar proveito das lutas pela reforma agrária e pela 
organização sindical. Ao longo de todo o artigo, Mine acusa Benjamin de defender o 
economicismo materialista do socialismo autoritário, no qual a apropriação dos meios 
de produção pelos trabalhadores era apenas jurídica, pois não implicava em qualquer

das hipóteses como lutas de cidadãos. Concluindo, ele destaca que a questão 
ambiental é importante demais para ficar em mãos tão ingênuas, e que os 
ambientalistas erram de novo ao afirmarem que falta vontade política para as classes 
dominantes empunharem a bandeira ecológica, pois é o contrário que se dá. “Na 
Europa e nos EUA, a proteção ambiental está se tornando a principal área de 
investimentos de um sistema ávido por alternativas de reciclagem e oportunidades 
que combinem negócios e ideologia vendáveis no mundo todo.” (id.ib.:21). Tudo 
isso sem que se renovem os velhos traços que sempre determinaram a exclusão e a 
dependência: o controle da tecnologia de ponta, a homogeneização artificial dos 
padrões de produção e consumo, a internacionalização da economia sob controle 
de oligopólios e assim por diante...
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A principal questão envolvida no debate era a impossibilidade, para os defensores do 
materialismo histórico, de aceitar que transformações sociais estruturais pudessem 
ser conduzidas por um movimento que não tinha a classe trabalhadora como sujeito 
das transformações pretendidas e que, ao contrário, insistia em fazer, dos problemas 
ecológicos, problemas de toda a humanidade (incluídas as gerações futuras). Nesse 
sentido, cabe destacar que a adesão de grupos pertencentes a todas as classes sociais 
ao discurso ambientalista, a partir de 1992, parece ter esvaziado o seu potencial de 
mobilização política, que animara algumas das vanguardas possíveis, durante a década 
de 1970 e até o final dos anos 80. Esse esvaziamento é geralmente atribuído à 
“institucionalização do movimento”, a partir da redemocratização e da abertura do 
Estado para a participação dos movimentos sociais. No caso das políticas públicas do 
meio ambiente, a abertura coincidiu com o deslocamento do debate preservacionista 
para o temário do “desenvolvimento sustentável”, envolvendo questões sociais e 
econômicas. Paradoxalmente, a problematização do modelo de desenvolvimento que 
era uma bandeira dos grupos mais à esquerda do movimento, começou a esvaziar-se 
de seus conteúdos críticos ao tornar-se discurso dominante do ambientalismo 
pluriclassista dos anos 90.

poder efetivo de decisão por parte destes e conseguiu arrasar completamente, tanto 
a natureza quanto a saúde dos trabalhadores. Conclui convidando o PT, às vésperas 
da ECO-92, a ...não abrir mão do legado de Chico Mendes, que soube expressar na 
sua vida a fusão das duas grandes utopias sociais concretas do final do milênio: a 
libertação dos trabalhadores de toda forma de opressão e uma relação de respeito e 
integração com a natureza e com todas as formas de vida e cultura.” (íd.í6.:61).
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7 - DESDOBRAMENTOS DA ECO-92 NO 
CONTEXTO NEOLIBERAL

No período subsequente à realização da ECO-92, os ambientalistas buscaram dar 
algum sentido concreto à idéia de desenvolvimento sustentável que, apesar de todas 
as imprecisões conceituais, remetia à demanda de integração entre as esferas econômica, 
social e ambiental, de acordo com as formulações da Agenda 21. Todavia, o compromisso 
dos governos que sucederam Collor foi de aprofundar a adesão do país à agenda 
neoliberal, através da conquista e preservação da estabilização monetária, associada à 
plena vigência dos mecanismos de mercado. Nesse contexto, reduziu-se a participação 
do Estado no campo das políticas sociais e de apoio às atividades produtivas, através 
de um amplo programa de privatização de empresas e funções públicas. As políticas 
do meio ambiente mantiveram seu caráter setorial, dirigido ao controle da poluição e 
à proteção do patrimônio natural, sendo que sua legislação básica e estrutura 
institucional foram consolidadas e ampliadas nessa direção.

A fórmula encontrada para atender às demandas por incorporação da dimensão 
ambiental nas políticas de desenvolvimento, num momento em que estas estavam 
sendo quase abandonadas pelo Estado, foi através dos chamados “instrumentos 
econômicos”. Esses instrumentos buscam a internalização dos custos ambientais 
nos custos de produção e consumo, através do estabelecimento de taxas e tarifas 
para a utilização de recursos naturais que antes eram considerados livres, como a 
água e o ar, seja para o consumo (no caso da água), seja para a diluição de poluentes. 
Trata-se portanto de mecanismos de mercado, que atuam no sentido de atribuir 
preço aos elementos da natureza. Segundo Bezerra (1996) esses mecanismos podem 
induzir mudanças tecnológicas poupadoras de recursos naturais e oferecem vantagens 
em relação aos instrumentos tradicionais, normativos e coercitivos (designados como 
“de comando e controle”) pois podem funcionar de forma preventiva. Alguns deles 
já começaram a ser aplicados nas políticas estaduais de recursos hídricos e serão 
abordados no Capítulo III desta tese. Outros instrumentos preventivos e indutores 
já constavam da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente desde 1981. Dentre eles: 
o licenciamento prévio de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; a avaliação 
de impacto ambiental; e os incentivos à produção de equipamentos e às tecnologias 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental.

De qualquer modo, os resultados dessas inovações foram insuficientes para permitir 
prognósticos otimistas quanto à evolução dos indicadores ambientais. No que se 
refere ao controle da poluição, as funções de governo seguiram a tendência anterior 
de descentralização e alguns dos seus resultados, para a Região Metropolitana de 
São Paulo, serão abordados no Capítulo II. Ao nível nacional, apenas os indicadores
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Além de criar o Ministério do Meio Ambiente, atendendo demanda do movimento 
ambientalista, Itamar também editou o Decreto n° 750 de 10 de fevereiro de 1993, 
que trata da proteção da Mata Atlântica. O Decreto constituía, na verdade, numa

Logo depois de encerrada a ECO-92, o Secretário Especial do Meio Ambiente José 
Goldemberg retirou-se do governo de Collor, que estava cada vez mais envolvido por 
denúncias de corrupção. Confirmadas pelas investigações de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, as acusações levaram à cassação do mandato de Collor, 
pelo Congresso Nacional. Em outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco 
assumiu a Presidência e criou o Ministério do Meio Ambiente37, nomeando Fernando 
Coutinho Jorge como Ministro. Em 09 de dezembro de 1993, através da Lei n° 8.746, 
a denominação do Ministério foi alterada para Ministério do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal, sendo o Ministro substituído por Rubens Ricupero. A mesma lei 
criou o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CONAMAZ), que passou a atuar em 
complementaridade ao CONAMA, em relação às questões específicas daquela região.

específicos de saneamento básico continuaram a evoluir positivamente, sem que se 
verificassem mudanças significativas quanto à conservação dos recursos hídricos. 
Em 1996, apenas 16% dos esgotos urbanos recebiam algum tipo de tratamento, 
mas 48,88% desses esgotos estavam sendo coletados e 91,11% dos domicílios urbanos 
já estavam servidos por rede de água potável (PNAD, 1996)36. Por outro lado, 
quanto aos controles sobre as grandes empresas poluidoras, sabe-se que, em 2001, 
as ações civis públicas impetradas em 1986 pelo Ministério Público e pela ONG 
OIKOS, contra 24 empresas poluidoras do pólo petroquímico de Cubatão (citadas 
no item..) ainda se encontravam em fase de perícia, sem que as empresas tivessem 
sofrido qualquer tipo de sanção (Folha de São Paulo, 14/10/2001). O período 
tampouco apresentou resultados animadores quanto aos objetivos de proteção 
das florestas tropicais, que polarizavam os interesses presentes na ECO-92 e 
receberam atenção especial por parte das políticas públicas desenvolvidas ao 
nível federal, como será apresentado a seguir.

36 - Os índices de atendimento da população urbana por rede de água tratada cresceram de 60,47% dos domicílios em 
1970; para 79,20% dos domicílios em 1980; para 86,10% dos domicílios em 1991;e para 91,11% dos domicílios 
em 1996. O atendimento da população urbana por rede de esgotos evoluiu de 22,16% dos domicílios em 1970; 
para 37,02 % dos domicílios em 1980; para 41,59% dos domicílios em 1991;e para 48,88% dos domicílios em 
1996. Em 1996 87,44% do lixo doméstico era coletado. (IBGE, 1970, 1980, 1991; PNAD, 1996).

37 - Lei Federal n° 8.490 de 19 de novembro de 1992, artigo 21.
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38 - Em novembro de 2001, ao completar 15 anos de existência, a Fundação SOS Mata Atlântica tinha 50.000 
filiados (O Estado de São Paulo. 23/11/2001)

39 - De acordo com os dados do Atlas de Evolução dos remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados do 
Domínio da Mata Atlântica, publicado pela Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), em 1993.

As demandas por instrumentos específicos de proteção da Mata Atlântica vinham da 
Fundação SOS Mata Atlântica e de uma rede de mais 130 entidades articuladas por 
ela, em torno do mesmo objetivo. Fundada em São Paulo, em 1986, no período em 
que o movimento ambientalista brasileiro se organizou e começou a participar mais 
ativamente das políticas públicas, a SOS Mata Atlântica38 assumiu a luta pela defesa 
desse bioma. Por um lado, porque ele é o mais alterado e degradado pelo processo de 
desenvolvimento brasileiro, tendo seus domínios se transformado no habitat de 60% 
da população do país e apresentando características originais preservadas apenas 
em 7% de sua área39. Por outro lado, por seu valor intrínseco, em função da 
biodiversidade que apresenta. Assim, depois de editado o Decreto de 1990, os 
ambientalistas passaram a trabalhar junto ao CONAMA e chegaram a uma versão 
do texto que deu origem a um Projeto de Lei (PL n° 3.285/92) apresentado pelo 
deputado Fábio Feldman ao Congresso Nacional e ao Decreto n° 750/93. O novo 
texto definiu a abrangência das medidas de proteção, que passaram a incidir sobre o 
domínio da Mata Atlântica, conforme delimitado pelo Mapa da Vegetação do Brasil, 
publicado pelo IBGE em 1988. Também estabeleceu:

- proibição para o corte da vegetação primária ou em estado médio ou 
avançado de regeneração, com exceção para os casos de obras de interesse 
público ou social, a serem comprovadas pelo órgão ambiental estadual, 
além de condicionadas à anuência do IBAMA e à aprovação de EIA/RIMA;

- tratamento diferenciado para as áreas urbanas, com permissão para o 
corte de desde que respeitado o Plano Diretor Municipal e mediante 
autorização do órgão ambiental estadual, ressalvando os casos de matas

reedição aperfeiçoada do Decreto n° 99.547, de 25 de janeiro de 1990, que o próprio 
Itamar tinha assinado numa ocasião em que substituira Collor na Presidência, ainda 
durante o mandato deste. Os Decretos constituíam regulamentação do § 4o do artigo 
225 da Constituição Federal, que definiu a Mata Atlântica e a Serra do Mar como 
patrimônio nacional, a ter seu uso disciplinado na “na forma da lei”, de modo a 
garantir a preservação do meio ambiente. Todavia, o Decreto de 1990, elaborado 
pelo então Secretário do Meio Ambiente, José Lutzenberger, era extremamente 
restritivo e tornou-se inaplicável, por não contar com elementos que definissem sua 
área de abrangência e porque extrapolava as disposições constitucionais, ao proibir 
qualquer forma de corte ou exploração econômica da Mata Atlântica.
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7.2 - As políticas públicas do meio ambiente no governo de 
Fernando Henrique Cardoso

As questões ambientais estiveram longe do centro dos debates que polarizaram a 
campanha presidencial de 1994, destinada a eleger o sucessor da dupla Collor de 
Mello/Itamar Franco. Mais uma vez Lula saiu candidato pelo Partido dos 
Trabalhadores, com renovadas chances de vitória, em função da desmoralização do 
governo Collor. Para enfrentá-lo, as forças conservadoras articularam uma coalizão 
de centro-direita através da aliança entre PSDB e PFL, com Fernando Henrique 
Cardoso, pelo PSDB, como candidato à Presidência. Sua candidatura se baseava 
no prestígio do “Plano Real”, o plano de estabilização monetária que coordenara 
como Ministro da Fazenda, no último ano do governo de Itamar. O sucesso do

Apesar de pretender criar condições para o desenvolvimento sustentável da enorme 
e importante região que abrange, o Decreto continua bastante restritivo e com 
problemas de aplicação: (i) por envolver situações de difícil caracterização, tais como 
matas em processo médio ou avançado de regeneração, áreas de significativo valor 
paisagístico, matas que sejam abrigo de espécies em extinção; (ii) por envolver 
inúmeros licenciamentos, por vários órgãos e diferentes âmbitos de governo; (iii) por 
sobrepor-se a outras legislações que tratam da preservação do mesmo patrimônio, 
tais como o Código Florestal, leis de proteção aos mananciais, tombamentos, etc.. 
Entre junho de 1993 e maio de 2001, o CONAMA editou 26 Resoluções específicas 
sobre a política de proteção da Mata Atlântica, sendo 14 delas dedicadas às definições 
da vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 
regeneração, aplicáveis nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, 
Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe40. Os ambientalistas 
continuam lutando no Congresso pela transformação do Decreto n° 750/93 em Lei, o 
que ainda não ocorreu.

40 - Resoluções n° 01, 02. 04, 05, 06. 25. 26, 28. 29, 30, 31, 32. 33 e 34 de 1994.

protetoras de mananciais, ou de excepcional valor paisagístico, ou que 
constituem abrigo de espécies da flora ou da fauna em perigo de extinção; 
permissão para a exploração seletiva das matas remanescentes, 
condicionada à aprovação de projeto pelo órgão ambiental estadual;
tratamento diferenciado para o extrativismo exercido por comunidades 
tradicionais.
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No que se refere às questões ambientais, a nomeação de Gustavo Krause, do PFL, 
para o Ministério do Meio Ambiente, em detrimento de um representante do seu 
próprio partido, denotou que Fernando Henrique não estava muito preocupado em 
negociar suas prioridades de governo com os ambientalistas. Enquanto o PSDB tinha 
inúmeros ambientalistas em seus quadros, o PFL não tinha grande afinidade com o 
movimento e, ao contrário, contava com diversos integrantes da bancada ruralista, 
uma força de oposição explícita aos objetivos dos preservacionistas.

41 - A Secretaria de Política Urbana - SEPURB. foi transformada em Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDU, continuando responsável pelas políticas de saneamento.

Plano no controle da inflação decidiu as eleições a favor de Fernando Henrique 
(Skidmore, 2000) e a estabilidade da moeda continuou sendo a prioridade máxima 
do governo, através de uma estratégia que envolveu a redução dos gastos públicos 
em programas de interesse social e a privatização de empresas estatais. A 
orientação neoliberal assumida pelo governo fez com que o enfrentamento das 
demandas sociais por investimentos em educação, saúde, transportes e habitação, 
fosse adiado e tratado através de medidas eminentemente simbólicas, como o 
Programa Comunidade Solidária (id. ib.).

A Medida Provisória n° 813 de Io de janeiro de 1995, editada no dia da posse de 
Fernando Henrique, dispôs sobre a organização da Presidência e transformou o 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal em Ministério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Apesar de indicar uma intenção de 
integrar a questão ambiental com a gestão dos recursos hídricos, essa medida não 
garantiu, até o momento, um aprofundamento de tal integração, no sentido de 
ampliar a agenda eminentemente preservacionista do setor ambiental e de envolvê- 
la mais diretamente com questões sociais como, por exemplo, o campo do saneamento 
ambiental urbano. Este permaneceu afeto ao Ministério do Planejamento e à 
Secretaria de Política Urbana41, mantendo-se as dificuldades de diálogo e de 
reconhecimento, pelos agentes dos serviços de saneamento, da importância da 
conservação dos recursos hídricos e, pelos agentes de controle ambiental, da relevância 
das questões sociais e econômicas, no estabelecimento de exigências ambientais para 
a prestação dos serviços de saneamento. A aprovação da Lei no 9.433, de 1997, que 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabeleceu um novo espaço de atuação 
integrada entre o setor de saneamento e os demais usuários de recursos hídricos, 
tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento. Essa 
abordagem, que ainda não apresentou resultados concretos ao nível federal, já tinha 
sido instituída ao nível do Estado de São Paulo em 1991, e será tratada no Capítulo 
III desta tese, conforme já informado.
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As principais questões enfrentadas por Fernando Henrique ao longo de seus dois 
mandatos, no campo da gestão ambiental, serão apresentadas a seguir.

Em novembro de 1995, a revista Veja publicou reportagem especial denunciando 
que as queimadas tinham voltado a crescer de forma assustadora na Amazônia, depois 
de um período de declínio, desde 1991. Segundo a reportagem, o governo defendeu- 
se, alegando que as acusações denotavam ecocolonialismo do Primeiro Mundo 
(VEJA, 08/11/95) e que o IBAMA tinha apenas 82 fiscais para controlar os 5 milhões 
de km2 da Amazônia Legal. Algumas entidades ambientalistas, entre as quais o SOS

A apropriação da Amazônia continuou polarizando o interesse do movimento 
ambientalista, nacional e internacional, e pautando as políticas públicas do meio 
ambiente do âmbito federal, durante o governo de Fernando Henrique. Segundo 
Skidmore (2000), a questão não era uma prioridade do Presidente mas ele teve de 
enfrenta-la a partir de 1996. Diversos motivos exigiram essa atenção especial, 
destacando-se: (i) a proteção da Amazônia tornou-se o principal objeto de 
financiamentos internacionais dirigidos à preservação ambiental, envolvendo a 
participação de ONGs nacionais e estrangeiras na implementação dos projetos 
financiados; (ii) aumentou o interesse de grandes empresas internacionais, 
especialmente da indústria farmacêutica, pelo seu patrimônio genético; (iii) o 
esgotamento das reservas de madeiras nobres, dos países asiáticos, dirigiu para a 
região amazônica os interesses ligados à extração e comércio de madeira, inaugurando 
um novo ciclo de exploração; (iv) a ameaça de “internacionalização” da Amazônia 
continuou sendo uma questão para as Forças Armadas e grupos nacionalistas; (v) as 
respostas do poder público para a questão agrária continuaram imbricadas com 
projetos de assentamentos rurais na Amazônia.

Em 1998, depois de fazer aprovar um emenda constitucional que viabilizou suas 
aspirações a um segundo mandato, Fernando Henrique conseguiu reeleger-se, ainda 
sustentado pelo sucesso do Plano Real, num momento em que toda a sociedade estava 
atemorizada pelos fantasmas da desvalorização cambial e da volta da inflação, em 
função dos efeitos da crise financeira que tinha atingido os países asiáticos em meados 
de 1997. Dependendo cada vez mais do apoio conservador do PFL (Skidmore,2000) 
e de vultuosos empréstimos do Fundo Monetário Internacional, Fernando Henrique 
foi reeleito. Substituiu seu Ministro do Meio Ambiente por José Sarney Filho que, 
apesar de também pertencer ao PFL, demonstrou melhor trânsito entre os 
ambientalistas, em relação ao seu antecessor.
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Mata Atlântica, acusaram o Ministro Krause de defender os interesses dos fazendeiros 
e não o meio ambiente. As críticas também foram dirigidas ao Ministro da Reforma 
Agrária, Raul Jungmann (indicado pelo PFL), pelos efeitos da política de 
assentamentos agrícolas na Amazônia. Em abril de 1996, um embate entre o 
Movimento Sem Terra e policiais culminou com a execução de 23 trabalhadores pela 
Polícia Militar, no estado do Pará, dando grande visibilidade às lutas pela reforma 
agrária na região. Também no início de 1996, a divulgação dos dados de 
monitoramento da destruição da floresta amazônica, que eram acompanhados de 
perto pelas agências ambientalistas internacionais revelou uma aceleração no ritmo 
desses desmatamentos. Em 1995, o índice anual de desmatamento na Amazônia 
atingiu 29.059 km2, ultrapassando em muito a média anual de 21.130 km2 que 
tinha caracterizado o período 1978/88 como o de maior impacto para a destruição 
daquele ecossistema. O dado foi considerado alarmante pelos ambientalistas, pois, 
no período preparatório da ECO-92, o índice tinha decrescido e alcançado 11.130 
km2, por ano, em 1991. {Folha de São Paulo, 27/01/98). O aumento dos 
desmatamentos foi logo relacionado com o interesse de empresas asiáticas, da China 
e da Malásia, que começavam a comprar fazendas e a instalar indústrias 
madeireiras em Manaus (O Estado de São Paulo, 13/10/96). Aparentemente, um 
novo ciclo de exploração predatória dos recursos naturais estava em vias de se 
iniciar. Em 17 de outubro de 1996 foi instalada uma “Comissão Externa, da Câmara 
dos Deputados”, destinada a “Averiguar a Aquisição de Madeireiras, Serrarias e 
Extensas Porções de Terras Brasileiras por Grupos Asiáticos”. O coordenador da 
Comissão foi o deputado Gilney Viana do PT.

42 - Na medida em que não havia averbação da reserva legal na escritura das propriedades, estas eram sucessivamente 
desmembradas gerando sempre a possibilidade de novas autorizações para corte, calculadas como percentual 
sobre a área total da nova escritura registrada.

Em resposta às críticas sobre os desmatamentos na Amazônia, Fernando Henrique 
editou a Medida Provisória n° 1511-1, de 26/07/96, alterando o Código Florestal (Lei 
n° 4.771/65) e aumentando de 50% para 80% a porcentagem de reserva legal, exigível 
nas propriedades rurais que apresentassem cobertura florestal, localizadas na 
Amazônia Legal. Desta forma ficou permitido o corte raso da vegetação em apenas 
20% da área de cada propriedade e estabelecido que, nas áreas com cobertura florestal 
nativa somente seria permitida a utilização sob forma de manejo florestal sustentável, 
obedecendo princípios de conservação. A Medida também tratou de exigir a averbação 
da reserva legal na escritura da propriedade, de forma que a sua venda, ou 
parcelamento posteriores, não pudessem implicar em novas permissões para o corte 
raso. Esse problema vinha ocorrendo na aplicação do Código Florestal, em função 
de omissão sobre a exigência de averbação42. Ainda em 1996, o governo estabeleceu 
por Decreto uma moratória de dois anos para as licenças relativas à extração de
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Em 15 de dezembro de 1997 foi finalizado o relatório da Comissão da Câmara dos 
Deputados sobre as atividades das madeireiras asiáticas na Amazônia. O Relatório 
não se limitou aos objetivos definidos inicialmente para a Comissão e constitui-se 
num amplo diagnóstico sobre as políticas públicas na região, agentes e causas dos 
desmatamentos. Dentre suas conclusões, que somente foram divulgadas 2 anos após 
sua finalização44, destacam-se as seguintes45:

- O governo Fernando Henrique Cardoso é o primeiro governo civil, pós 
regime militar (1964-84) que formulou e executa uma política de integração 
da região Amazônica (Amazônia Legal) voltada não apenas para o mercado 
nacional mas também para o mercado global, objetivando transformar o 
Brasil num grande exportador de madeira.

- A medida governamental mais positiva e conseqüente para a região foi a 
Medida Provisória n° 1.511, que restringiu as possibilidades de 
desmatamentos autorizados na Amazônia. Todavia, a fiscalização é 
insuficiente e as autorizações de desmatamento expedidas pelo IBAMA 
não representam 10 % do total desflorestado a cada ano.

- O padrão de exploração florestal/madeireiro praticado na Amazônia é 
predatório. Os Planos de Manejo Florestal de Rendimento Sustentável 
(PMFRS) são questionados pelo próprio IBAMA ao suspender ou cancelar 
70% de todos os planos anteriormente autorizados, de 1977 a 1996. Apesar 
da inativação de 70 % dos planos de manejo florestal da Amazônia, em 
1996, estima-se um aumento de produção de madeira em 1997, o que 
parece confirmar a assertiva do “Relatório da SAE”46 que avalia a 
exploração ilegal em 80 % do total.

- A estratégia das madeireiras asiáticas na Amazônia, principalmente da

mogno, pois os ambientalistas dos Estados Unidos vinham reivindicando a inclusão 
do mogno na lista de madeiras ameaçadas de extinção43. Mais uma vez o governo 
brasileiro respondia com medidas legislativas às demandas por maior rigor no controle 
e conservação do patrimônio natural do país. Mais uma vez, as práticas iriam 
contrariar as disposições legais.

43 - O Estado de São Paulo, de 11/01/97.

44 - Conforme artigo de Washington Novaes, publicado em O Estado de São Paulo de 22/10/99.

45 - Os pontos a seguir foram extraídos da íntegra do Relatório Final da Comissão Externa da Câmara dos Deputados,
destinada a Averiguar a Aquisição de Madeireiras, Serrarias e Extensas Porções de Terras Brasileiras por 
Grupos Asiáticos, criada em 17 de outubro de 1996 e encerrada em 15 de dezembro de 1997. Fizeram parte 
desta Comissão, os seguintes deputados:Deputado Gilney Viana (PT/MT) - Coordenador/Relator; Deputado 
Antônio Brasil (PMBD/PA); Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ); Deputado Gervásio Oliveira (PSB/AP); 
Deputado Luciano Pizzatto (PFL/PR); Deputado Luiz Fernando (PSDB/AM); Deputado Osmir Lima (PFL/AC); 
Deputado Pauderney Avelino (PPB/M); Deputada Socorro Gomes (PCdoB/PA)

- Referência a Relatório da Secretaria de Ação Estratégica da Presidência da República.
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Malásia, foi adquirir empresas já estabelecidas ou fazer Joint ventures 
com empresários e alinhavar coalizões de interesses regionais que os 
defendessem: Governadores, Prefeitos, deputados, sindicatos patronais, 
etc. A extensão de terras compradas pelas empresas transnacionais, é 
relativamente pequena, gira em torno de 1,5 milhão de hectares. No 
Pará a participação de empresas identificadas como estrangeiras no total 
de madeira exportada é de cerca de 1,6% em 1997. Já no Amazonas as 
transnacionais participam com 93,70% do total exportado pelo estado 
no mesmo ano.
A maioria do mogno e uma parte significativa de toda a madeira produzida 
na Amazônia é extraída através da exploração predatória em terras 
indígenas. Nos últimos 5 anos, 80 áreas indígenas foram objeto de saques 
por madeireiros, algumas vezes com autorização da FUNAI e quase sempre 
com sua tolerância ou inoperância.
Os programas de colonização e reforma agrária do Governo Federal 
ocuparam 25,5 milhões de hectares na Amazônia Legal, ou seja 88,15 
% de toda a área destinada ao programa, para alocar 272,2 mil famílias. 
Acrescido dos programas estaduais de colonização e assentamento (6 
milhões de hectares e 123,1 mil famílias) esse total chegou a 31 milhões 
de hectares e 394,2 mil famílias, em 30 anos, configurando um 
programa de longo prazo de transferência da população empobrecida 
das regiões Sul e Sudeste do país para a Amazônia. No governo atual 
(1995-97), 5,5 milhões de hectares foram ocupados pela Reforma 
Agrária na Amazônia, dos quais 4,7 milhões de hectares em áreas 
cobertas por floresta nativa. Na maioria dos casos, os assentados, sem 
qualquer outra assistência, vendem seus lotes para as madeireiras e os 
abandonam indo buscar outro assentamento. A Reforma Agrária 
continua sendo, para o atual governo, uma forma de aliviar tensões 
sociais nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste e de transferência dos seus 
empobrecidos para Amazônia, especialmente depois da organização 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, MST.
A expansão da cultura de soja no sentido do Norte do país é uma grave 
ameaça para a integridade da Floresta Amazônica. Trata-se de uma 
agricultura moderna, mecanizada, voltada para o mercado internacional, 
que goza de créditos e incentivos oficiais. Por estas razões e por 
contingências favoráveis do mercado internacional, o grupo soja (em grãos, 
farelo e óleo) tornou-se o principal produto da pauta de exportação do 
Brasil, transformando-se em elemento importante da estratégia de 
integração do país no mercado globalizado. Ainda não esgotou sua ocupação 
no cerrado, mas já pressiona direta e indiretamente a Floresta Amazônica.
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De acordo com o jornalista Washington Novaes48, o governo impediu a divulgação do 
Relatório até que fosse aprovada a Portaria n° 88 do Ministério de Assuntos 
Fundiários, proibindo qualquer forma de obtenção de terras para reforma agrária 
em propriedades com cobertura florestal primária na Amazônia, na Mata Atlântica 
e no Pantanal Mato-grossense. A Portaria determina que os assentamentos se façam 
em áreas onde já ocorreu desmatamento e condiciona créditos para a produção 
agrícola a exigências de proteção ambiental. Outras medidas recomendadas no 
Relatório também foram adotadas pelo governo antes da sua divulgação. Dentre 
elas, a aprovação da Lei dos Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98, que será abordada 
no próximo item), as alterações na legislação referente à cobrança do Imposto 
Territorial Rural, ITR, e a aceitação da inclusão do mogno na listagem das madeiras 
ameaçadas de extinção.

O Relatório encerrou-se com diversas recomendações ao governo federal, dentre as 
quais: (i) moratória de desmatamentos por 10 anos; (ii) proibição de queimadas a 
partir de 1998; (iii) declaração de todas as terras públicas federais, na Amazônia, 
como Unidades de Conservação; (iv) aprovação da Lei sobre Crimes Ambientais; (v) 
considerar, para efeitos legais, fiscais e bancários, as áreas florestadas como 
propriedade produtiva; (vi) renovar a moratória do Mogno e incluí-lo no Anexo II da 
CITES47; (vii) submeter todas as empresas transnacionais madeireiras a auditoria 
ambiental; (viii) excluir da desapropriação para efeito de Reforma Agrária tradicional 
as áreas de Floresta Primária Amazônica.

47 - CITES - Conferência Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, órgão da ONU criado na década de 
1960. A entrada do mogno no apêndice 2 do CITES (que trata das espécies que não estão ameaçadas de extinção 
imediata, mas que podem ficar se o seu comércio não for controlado) exigiría que seu comércio fosse regulado 
por normas de certificação de origem e fiscalização de embarque e desembarque nos portos internacionais.

O Estado de São Paulo, de 22/10/99.

As iniciativas governamentais não conseguiram um impacto significativo na redução 
dos índices anuais de desmatamento. Por isso mesmo, também não conseguiram 
reverter a atitude crítica dos ambientalistas em relação às políticas públicas do meio 
ambiente. Se, por um lado, as alterações na política de reforma agrária não tinham 
apresentado resultados ambientais positivos, por outro, a divulgação de um quadro 
geral dos desmatamentos na Amazônia, no período 1978/2000, revelava a retomada 
da tendência para o aumento dos índices anuais. Segundo editorial do jornal “O 
Estado de São Paulo”, de 03/02/01, a revista Science tinha publicado uma previsão 
de que até 2020, 42% da Amazônia estariam destruídos se mantidos os atuais índices 
de desmatamento. Segundo esse editorial, madeireiros, garimpeiros, sem terra, 
fazendeiros, prefeitos, comerciantes, índios e extrativistas continuavam ocupando e 
dilapidando o patrimônio natural da região, enquanto o programa Avança Brasil, do
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• Total até 2000 - 564.435 km2 ou 13,8% da área da Amazônia (originalmente coberta por florestas)
• Média Anual 1978/1988 - 21.130 km2
• Total até 1978 - 152.200 km2 ou 3,8% da área da Amazônia (originalmente coberta por florestas)
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governo federal, estimulava essa devastação, através do investimento de R$ 73 
bilhões em gasodutos, hidrovias e estradas na região, sem uma avaliação ambiental 
estratégica dos seus impactos. Os índices de desmatamento nos quais se baseavam 
os prognósticos da revista Science eram os seguintes49:

Média Anual (KM2)

40 - Até 1997. Folha de São Paulo de 27/01/98; depois de 1997. O Estado de São Paulo, de 17/01/02.

Por outro lado, ampliou-se a organização das comunidades extrativistas, cada vez 
mais ameaçadas pela atividade (legal e ilegal) das madeireiras. Fundado em 1992, o 
GTA (Grupo de Trabalho Amazônico) tornou-se a principal rede de integração das 
entidades representativas das comunidades extrativistas e dos movimentos sociais 
populares da Amazônia. Em 1998, o GTA reunia 355 entidades de defesa das 
comunidades tradicionais rurais e, num encontro realizado em Los Angeles, 
manifestou-se pela renovação da moratória de exportação do mogno, pela proibição 
do desmatamento em propriedades com mais de 100 hectares e pela reforma agrária 
ecológica. Em especial, defendeu a criação de reservas extrativistas como a melhor 
forma de regularização da posse da terra (O Estado de São Paulo, 16/02/98). O 
Programa Internacional PPG-7 (Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais), subordinado à Secretaria da Amazônia Legal, do Ministério do Meio 
Ambiente, foi apontado pelas entidades como a principal fonte de recursos para a 
criação das reservas extrativistas. Todavia, dos US$ 280 milhões destinados ao 
Programa desde 1992, apenas 36% tinham sido efetivamente desembolsados até
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Apesar dos avanços que representa, por contar com sujeitos e práticas sociais 
concretos, organizados em torno da cultura e das relações de produção autóctones

setembro de 1999 (O Estado de São Paulo, 20/09/99) e o governo continuava tendo 
problemas para pagar a desapropriação da reserva extrativista Chico Mendes, com 
970.000 hectares, criada em 1990. OIBAMA tinha sido condenado a pagar 90 milhões 
de reais referentes a desapropriação e contestara essa decisão judicial (O Estado de 
São Paulo, 04/06/98). Em maio de 2000, um encontro em Brasília reuniu 150 pessoas 
para avaliar os resultados de investimentos de US$ 20 milhões feitos em 158 projetos 
de desenvolvimento sustentável, envolvendo 6.200 famílias em ações de recuperação 
ambiental, implantação de sistemas agroflorestais e manejo de recursos madeireiros 
e não madeireiros (O Estado de São Paulo, 30/05/00).

No final de 2001, o GTA contava com 430 entidades, entre ONGs e movimentos 
sociais de seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco, pescadores artesanais, 
ribeirinhos, comunidades indígenas e famílias de pequenos agricultores, incluindo 
sindicatos rurais, cooperativas, o Conselho Nacional de Seringueiros, a Pastoral da 
Terra, o Conselho Missionário Indigenista (CIMI) e o Fórum Brasileiro de 
Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, criado nos preparativos de ECO-92. O GTA tem estrutura 
organizacional em 8 dos 9 estados que compõe a Amazônia Legal (a única exceção é 
o estado do Mato Grosso). Inúmeras lideranças e parlamentares do Partido dos 
Trabalhadores, como o deputado Gilney Viana e a senadora Marina Silva, estão 
envolvidos diretamente com o trabalho do GTA e com a luta das comunidades 
tradicionais em defesa da floresta e do meio ambiente, articulados com entidades de 
direitos humanos e ambientalistas do Primeiro Mundo, buscando dar um novo sentido 
para a globalização das relações socioeconômicas. Segundo Acselrad (2000:93-95), a 
articulação dessas frentes de luta busca a construção de um novo modelo de 
desenvolvimento, no qual é estratégico o papel dos recursos territorializados, através 
de uma inserção internacional caracterizada pela interdependência sem dependência, 
e de uma descentralização das políticas nacionais voltada para elevar os graus de 
auto-suficiência microregional, estimular a produção para o auto-consumo e 
“desespecializando” as economias locais, de modo a reduzir seu grau de dependência 
das dinâmicas nacionais e globais. “Peça emblemática de tal modelo é a reforma 
agrária que produziría um reordenamento da ocupação do espaço, reduzindo a pressão 
demográfica nas cidades, enfrentando a desigualdade e a exclusão social e articulando 
as metas de segurança alimentar, preservação do potencial de biodiversidade e busca 
de alternativas ecologicamente sustentáveis à agricultura químico-mecanizada...Em 
suma, um tal modelo deverá romper necessariamente com o velho pacto conservador 
que assegurou longa vida à concentração fundiária no país. (id.ib:95).
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das comunidades tradicionais da Amazônia, esse modelo apresenta dificuldades para 
dialogar com o conjunto dos problemas sociais de um país que tem 170 milhões de 
habitantes, dos quais 80% são moradores de cidades (IBGE, 2.000), nas quais estão 
concentrados mais de 60% dos pobres (Rocha, 1995).

A Lei dos Crimes Ambientais é constituída por oito capítulos. Os quatro primeiros 
disciplinam o processo penal e a aplicação das penas, que podem ser prisão, restrição 
de direitos (tais como prestação de serviços à comunidade, suspensão de atividades e 
recolhimento domiciliar), e multas. O Capítulo V tipifica os crimes contra o meio 
ambiente em cinco seções: (i) dos crimes contra a fauna; (ii) dos crimes contra a 
flora; (iii) da poluição e outros crimes ambientais; (iv) dos crimes contra o 
ordenamento urbano e o patrimônio cultural; (v) dos crimes contra a administração 
ambiental. O Capítulo VI trata das infrações administrativas ambientais e respectivas 
sanções, remetendo a definição dos valores das multas aplicáveis para decreto 
regulamentador, observado o valor mínimo de 50 reais e o valor máximo de 50 milhões 
de reais. O Capítulo VII trata da cooperação internacional para a preservação do 
meio ambiente e o último é de disposições transitórias.

Em 1997 o governo anunciou que estava preparando uma lei destinada a 
sistematizar e racionalizar a questão da tutela penal do meio ambiente. As diversas 
leis de proteção ambiental e o próprio Código Penal tinham tipificado infrações 
sujeitas a sanções penais, sem que houvesse um ordenamento dessas infrações, 
criando dificuldades para a aplicação de normas muito dispersas e aberrações no 
que diz respeito às penas estabelecidas. Emblemática tornou-se a comparação entre 
o crime de matar um tatu, inafiançável pelo do Código da Fauna (art. 34 da Lei n° 
5.197/67, alterado pela Lei n° 7.653/88) e o de atear fogo em toda uma floresta, 
definido como simples contravenção administrativa pelo Código Florestal 
(Sirvinskas, 1998). Em agosto de 1997, o Ministro Gustavo Krause usou esse 
exemplo para anunciar a próxima aprovação da Lei dos Crimes Ambientais, relativa 
à tutela penal do meio ambiente (O Estado de São Paulo, 15/08/97). Aprovada em 
12 de fevereiro de 1998, a Lei n° 9.605, designada como Lei dos Crimes Ambientais, 
suscitou intensos debates, denotando o alto grau de ideologização e de conflitos 
envolvidos com as questões ambientais.

Os ambientalistas protestaram contra os vetos presidenciais ao texto da Lei que 
tinha sido aprovado pelo Congresso e todo o debate envolveu os profissionais do 
direito, por tratar-se de matéria penal. Os vetos diziam respeito: à proibição de 
queimadas; à importação de produtos tóxicos; à emissão de ruídos em desacordo com
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Os debates em torno da Lei dos Crimes Ambientais serviram para confirmar a 
tendência, já manifesta desde o período de aprovação da Constituição, de muitos 
juristas e operadores do direito assumirem posições de preservacionismo radical, 
tradicionalmente sustentadas pelos cientistas naturais. De qualquer modo, não se 
tratava de uma posição unânime para a categoria profissional.

Num artigo sobre a nova lei, intitulado A lei hedionda dos crimes ambientais , 
publicado na Folha de São Paulo de 06/04/1998, o Dr. Miguel Reale Jr„ professor 
titular de direito penal da Faculdade de Direito da USE fez críticas severas aos seus 
“...gravíssimos erros de técnica legislativa, que somados a absurdos de conteúdo,

os limites da legislação vigente; à exportação de espécie vegetal, germoplasma ou 
sub-produto de origem vegetal. O veto relativo à produção de ruídos atendeu demanda 
da bancada evangélica, que ‘... em seus cultos, costuma produzir ruídos intoleráveis...” 
(Sirvinskas, 1998:33) e a matéria foi remetida para uma futura legislação específica. 
No caso das queimadas, o Presidente recebeu críticas ácidas dos ambientalistas, ao 
procurar discipliná-las através de Decreto, atendendo aos interesses dos produtores 
rurais, que tradicionalmente usam-nas como técnica de manejo da terra. O Dr. Hugo 
Nigro Mazzilli, procurador da Justiça de São Paulo, argumentou que o governo tinha 
regulamentado as queimadas sob pretexto de que se trata de um fato social, e que: 
"Nessa toada o tráfico de drogas, o roubo e o trabalho escravo também poderíam ser 
regulamentados pois constituem fatos sociais.” (O Estado de São Paulo, 15/08/98). 
Maiores protestos surgiram em agosto de 1998, quando o governo editou Medida 
Provisória, permitindo que os Estados concedessem prazos para que as indústrias 
poluentes se adaptassem à Lei dos Crimes Ambientais. O objetivo da Medida foi de 
impedir o fechamento de indústrias e os prazos para adaptação foram fixados num 
mínimo de 90 dias e máximo de 5 anos, prorrogáveis por mais 5, de acordo com a 
complexidade do processo de adaptação. O promotor do Meio Ambiente Herman 
Benjamin declarou à imprensa que a Medida Provisória n° 1.710 foi uma vitória dos 
piores poluidores {O Estado de São Paulo, de 23/08/98). A Secretaria do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo foi acusada de ter intermediado a adoção dessa Medida, em 
defesa das grandes indústrias da região Metropolitana (id.ib.). A Secretaria Estadual 
negou tal atuação mas, quando o governo alterou os termos da ME reduzindo para 3 
anos, prorrogáveis por mais 3, o prazo máximo de tolerância para a exigência da 
redução das emissões poluentes, adotou exatamente o prazo que tinha sido 
estabelecido por São Paulo (O Estado de São Paulo, 15/08/98 e 10/09/98). Finalmente 
, os ambientalistas começaram a reclamar o atraso da regulamentação da Lei dos 
Crimes Ambientais, na qual seriam fixados os valores das multas aplicáveis às 
infrações. Essa regulamentação aconteceu através da edição do Decreto n° 3.179, de 
21 de setembro de 1999.
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A edição do Decreto regulamentador suscitou novas questões, agora relacionadas 
com o exagero das multas estabelecidas. Em editorial de 03/11/99, o jornal O Estado

Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 07/09/98, JoséTruda Palazzo 
Jr., diretor executivo da Sociedade Brasileira para a Conservação da Fauna, também 
teceu críticas ao extremo rigor da Lei dos Crimes Ambientais, na mesma linha de 
Reale Jr. Para Palazzo, os autores da Lei não conhecem os recursos naturais e estão 
tomados por um furor punitivo que poderá resultar apenas num “delírio retórico”, 
como no caso da proibição absoluta para o abate de qualquer animal que levaria os 
brasileiros a consumir animais vivos.

que também é crime com reclusão de até 5 anos causar “dano direto ou 
indireto”, mesmo que involuntário, a qualquer unidade de conservação do 
território nacional (definidas pelo Decreto n° 99.274/90), sem definir-se o 
que seja “dano indireto”52

50 - Folha de São Paulo de 06/04/98.

51 - De acordo com a interpretação de Sirvinskas (1998:45-46), nem todos os animais são protegidos pela Lei dos
Crimes Ambientais, mas apenas as espécies silvestres.

52 - Sirvinskas (1998:79 e 68) também considera operações complicadas tanto responsabilizar alguém pela destruição
culposa de uma planta de ornamentação, quanto a caracterização de “dano indireto" às unidades de conservação.

transformam comportamentos irrelevantes em crime, sujeitos a penas que chegam 
a 5 anos de reclusão, e geram insegurança pública.”50 Num Seminário realizado em 
São Paulo, em maio de 1998, sobre o mesmo tema, o Professor Reale Jr. enfatizou 
que os ecologistas querem de tal forma contornar o universo protegido, que criaram 
uma lei inaplicável, que tem como agravante a possibilidade de tornar-se instrumento 
de coação nas mãos da autoridade policial, induzindo a criminalidade do próprio 
sistema penal. Dentre os exageros da Lei dos Crimes Ambientais, Reale Jr. destaca:

- que os artigos 29, 32 e 37 conjugados, transformam em crime apanhar ou matar 
qualquer espécime animal, sem a devida licença, mesmo que se trate do 
extermínio de pragas e animais daninhos, do trato de animais domésticos ou 
do manejo de criação, excetuando-se apenas os atos ligados à pesca51;

- que a pena estabelecida para maus-tratos a qualquer animal (art.32) é maior do 
que a estabelecida pelo Código Penal (art. 136) para maus-tratos à pessoa humana.

- que o artigo 49 define como crime “destruir, danificar, lesar ou maltratar, por 
qualquer modo, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em 
propriedade privada alheia”, com pena de um ano de reclusão, reduzível a seis 
meses se o delito for praticado involuntariamente, como por exemplo no caso 
de quem tropeçar e pisar por imprudência na begônia do jardim do vizinho.



7.2.3 - A revisão do Código Florestal

. i

»

95

.'iá

Independentemente dos eventuais equívocos legislativos da Lei dos Crimes 
Ambientais ou da avaliação dos seus possíveis resultados positivos, que até o final de 
2000 não se evidenciaram, cabe destacar que o texto é, sem dúvida, de um rigor 
extremo. Trabalha no sentido de punir os responsáveis por danos ambientais depois 
da sua ocorrência e não contém mecanismos de incentivo a comportamentos 
ecologicamente desejáveis, que possam ir além da lógica dos instrumentos de comando 
e controle. Em outras palavras, o sucesso da nova lei continua dependente da 
capacidade de fiscalização e de imposição das sanções pelo Estado e, apesar do apoio 
que recebeu do movimento ambientalista, o texto nega boa parte do discurso do 
próprio movimento, no que se refere à defesa de instrumentos preventivos e indutores 
de um modelo de desenvolvimento sustentável.

No final de 1999, o debate em torno da reserva legal de áreas florestadas, ou seja, da 
porcentagem da área de cada propriedade que não pode ser objeto de corte raso da 
vegetação, entrou na pauta na mídia com a divulgação do Projeto de Lei aprovado 
pelo deputado Moacir Michelletto (do PMDB), relator da Comissão do Congresso 
encarregada da matéria. Tanto Michelletto quanto o presidente da Comissão, 
deputado Jonas Pinheiro (do PFL), integravam a bancada ruralista e defendiam, em 
nome das demandas da produção agrícola, alterações no Código, de forma a flexibiliza- 
lo e a ampliar as possibilidades de corte raso da floresta, que tinham sido reduzidas 
com a aprovação da Medida Provisória n° 1511 de 1996. Na Medida Provisória (que 
foi reeditada e emendada 67 vezes até 2001)53, as áreas de reserva legal na Amazônia

53 - Foram introduzidas alterações no Código Florestal através das seguintes Medidas Provisórias. n° 1.511 até n° 
1.511-17; n° 1.605-18 até n° 1605-30; n° 1.736-31 atén0 1.736-37; n° 1.885-38 até n° 1.885-43; n° 1956-44 atén0 
1.956-57; 2.080-58 até n° 2.080-64 e n° 2.166-65 até n° 2.166-67.

de São Paulo, que antes reclamava pela edição do Decreto, agora passou a questionar 
o fato de que as multas que vem sendo aplicadas pelo IBAMA são confiscatórias pois 
ultrapassam o valor das propriedades sobre as quais são aplicadas. Segundo o 
editorial, as novas normas impõem cobrança de até mil reais por hectare de floresta 
destruído por queimadas. De acordo com o artigo 25 do Decreto n° 99.274/90, no 
caso de destruição de florestas de preservação permanente, ou da sua utilização 
com infringência das normas de proteção, as multas vão até cinqüenta mil reais 
por hectare. Por outro lado, o jornal criticou o fato de os proprietários poderem 
pedir redução de até 90% da multa, sob condição de reporem o bem devastado, o 
que gera mais demandas por fiscalização onerando a capacidade do IBAMA que já 
é pequena nesse sentido.
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Com o apoio do Ministro José Sarney Filho, que assumira a pasta do Meio Ambiente 
em janeiro de 199956, os ambientalistas se mobilizaram contra o Projeto de Lei de

d

tinham sido ampliadas para 80% de cada propriedade, como resposta, do governo, ao 
aumento dos índices de desmatamento verificados em 1995. Dentre as propostas de 
Michelletto constavam:

- a possibilidade do proprietário desmatar mais do que a lei permite, 
condicionada à compensação dessa exceção, através da preservação de matas 
em outra localização, podendo ser até em outro estado. A vinculação de um 
terreno ao outro seria feita através da compra ou arrendamento de cotas de 
reserva florestal, CRF, criadas como “título representativo de propriedade e 
manutenção de área com floresta”, a serem regulamentados.

- dispensa da reserva legal para as propriedades de até 25 hectares (na data da 
aprovação da Lei), que passariam a poder desmatar tudo, com exceção das 
áreas de proteção permanente54.

- possibilidade do computo de áreas plantadas com espécies arbóreas frutíferas, 
ornamentais, industriais e exóticas para atendimento da reserva legal.

- redução de 80% para 50% da área da propriedade exigida como reserva legal 
em toda a Amazônia, com possibilidade de redução para até 25%, nos casos 
de comprovada vocação agrícola da área, mediante o Zoneamento Econômico- 
Ecológico.

- redução de 50% para 35% da área da propriedade exigida como reserva legal 
nas áreas da Amazônia cobertas por vegetação de cerrado.

- tratamento diferenciado para o perímetro urbano de qualquer município e 
para a totalidade do território dos municípios de regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, nos quais a definição das áreas de preservação 
permanente (APPs) seriam estabelecidas de acordo com os planos diretores 
e leis de uso do solo municipais55.

- urgência para a elaboração do Zoneamento Econômico-Ecológico, visando 
definição da vocação para a agricultura das propriedades rurais.

51 - De acordo com o Código Florestal, as áreas de preservação permanente são as faixas marginais de córregos, 
rios, lagoas e reservatórios de água (variando de 30 m. até 500 m.); os topos de morros, as encostas com 
declividade superior a 100%; as restingas; as bordas dos tabuleiros ou chapadas (faixa de 100m.); as áreas com 
altitude superior a 1.800 metros, (artigo 2o da Lei n° 4.771/65, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 
7.803/89 e n° 8.171/91).

55 - O Promotor Herman Benjamin (do Ministério Público de São Paulo) e o advogado ambientalista João Pinheiro
Pedro foram especialmente críticos em relação a essa proposta, entendendo que o dispositivo pernutina que os 
prefeitos, através da delimitação da totalidade dos município como áreas urbanas ou de expansão urbana, 
conseguissem que o Código não fosse aplicável mesmo em áreas remotas da Amazônia. Ainda segundo estes 
juristas, o Projeto de Lei de Michelletto, como um todo abre espaço para que outros países reclamem direitos de 
ingerência na política de preservação das florestas tropicais, pelo grau de irresponsabilidade com que trata o 
patrimônio florestal do país. (Folha de São Paulo, de 12/05/00).

56 - A mudança do Ministro correspondeu ao início do segundo mandato de Fernando Henrique.
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O governo apoiou a proposta do CONAMA e a assessoria do Ministério do Meio 
Ambiente criticou o argumento da bancada ruralista, sobre a necessidade de 
ampliação de áreas para a agricultura. De acordo com a assessoria, já existiam 180 
mil km2 de áreas desmatadas e abandonadas na Amazônia e apenas 500 mil km2, ou 
10%, da Amazônia Legal podiam ser considerados adequados à agricultura. Todavia,

57 - “Contribuição para a elaboração de Substitutivo ao Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória n 1956/ 
47. de 16 de março de 2000” (CONAMA. Câmara Técnica Temporária de Atualização do Código Florestal).

Michelletto, que consideraram um retrocesso para os objetivos de preservação das 
florestas. Em dezembro de 1999, através de um acordo de lideranças na Câmara dos 
Deputados, ficou acertado que a votação do novo Código Florestal seria adiada para 
o ano 2.000. Paralelamente, o CONAMA começou a sistematizar um conjunto de 
consultas públicas que tinha feito sobre a questão, buscando formular uma proposta 
alternativa (O Estado de São Paulo, 08/12/99). Em março de 2000, o CONAMA 
divulgou a sua proposta para o novo Código, que tinha conseguido apoio das entidades 
ambientalistas, com exceção do item referente à redução da reserva legal nas áreas 
de cerrado da Amazônia Legal. Assim de acordo com a proposta do CONAMA57, 
ficariam estabelecidos:

- os índices de 80%, 35% e 20% de reserva legal em cada propriedade, 
respectivamente para as glebas: cobertas por floresta da Amazônia legal; com 
vegetação de cerrado na Amazônia legal; e nas demais regiões do país.

- a possibilidade de redução da reserva legal exigível na Amazônia legal para 
até 50% da propriedade, de acordo com indicação do Zoneamento Econômico- 
Ecológico e do Zoneamento Agrícola da área.

- a possibilidade do computo de áreas plantadas com espécies arbóreas frutíferas, 
ornamentais, industriais e exóticas, para atendimento da reserva legal, apenas 
nas propriedades com área de até 25 hectares.

- a possibilidade de compensação, em outra propriedade, da exigência de reserva 
legal, apenas para 15% do total exigido em áreas com cobertura vegetal de 
cerrado, ou para a regularização de desmatamentos já ocorridos.

- a possibilidade de licenciamento, nas áreas de preservação permanente, de 
“...atividades de manejo agroflorestal sustentável, praticadas na pequena 
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura 
vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área"58 , mediante 
autorização do órgão estadual competente.

- nenhuma previsão de autonomia municipal para alterações nas exigências 
de áreas de preservação permanente (APP) em áreas urbanas.

58 - Ver nota anterior.
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Sobre o debate em torno da revisão do Código Florestal, cabe destacar:
1. O surgimento de mecanismos de compensação, nas propostas de revisão do 

Código Florestal, como forma de flexibilização da legislação de proteção. Ao 
mesmo tempo em que o governo tinha de responder às cobranças do 
movimento ambientalista, de grande parte da opinião pública e do Ministério 
Público, pela efetiva imposição da legislação de preservação das florestas, 
esta se tornava mais exigente e buscava-se algum tipo de negociação com os 
interesses da propriedade. A adoção de mecanismos de compensação vai ao 
encontro das idéias de desenvolvimento sustentável e dos defensores da adoção 
de instrumentos econômicos de política ambiental, na medida que procura 
conciliar, interesses econômicos com objetivos de preservação. Nesse sentido, 
o projeto de Michelletto, assumidamente liberal, avança muito na abrangência 
desses mecanismos, prevendo a possibilidade de supressão rasa da vegetação 
da reserva legal, mediante compensação em outras localizações, inclusive em 
outros estados. Observe-se que o controle efetivo de possibilidades de 
compensação tão ampliadas exigiría uma capacidade de fiscalização, dos órgãos 
ambientais, muito superior à exigida pela imposição direta dos índices legais 
de preservação61. Nesse sentido, os chamados mecanismos indutores ou “de 
mercado”, acabam demandando ampliação do aparelho burocrático estatal, 
justamente na direção oposta do que reza o receituário neoliberal. De qualquer

em maio de 2000, a Comissão do Congresso aprovou o Projeto de Lei de Michelletto. 
Os ambientalistas acusaram o governo de ter negociado com a bancada do PFL a 
aprovação da sua proposta de salário mínimo pelo aprovação do Projeto do Código (O 
Estado de São Paulo, de 12/05/00). A CUT de Rondonia e os dirigentes de federações 
sindicais dos trabalhadores dedicados ao extrativismo, ameaçaram grandes 
manifestações se o governo não impedisse a aprovação da proposta de Michelletto, 
unindo-se aos ambientalistas (O Estado de São Paulo, 13/05/00). O governo negou 
qualquer acordo envolvendo a aprovação do Código Florestal e reeditou a Medida 
Provisória sobre a questão, adotando praticamente na íntegra, o texto proposto pelo 
CONAMA59. A Medida Provisória continuou sendo reeditada até o final de 200160.

59 - Em maio de 2000, o governo respondeu aos questionamentos dos ambientalistas, mediante a incorporação da proposta
do CONAMA ao texto das Medidas Provisórias que vinham sustentando alterações no Código Florestal desde 1996. 
A primeira Medida Provisória que incorpora a proposta CONAMA é a de n 1956-50.de 26 de maio de 2000.

60 - Até agosto de 2001, as Medidas Provisórias que incorporam a proposta do CONAMA são: n° 1.956-50 até n°
1.956-57; n° 2.080-58 até n° 2.080-64 e n° 2.166-65 até n° 2.166-67, sendo esta última de 24 de agosto de 2001.

61 - A lógica desses mecanismos é de vincular um aproveitamento maior, do que o estabelecido pela Lei, em uma
propriedade, com uma preservação maior em outra. Tudo estabelecido através de averbações nas escrituras dos 
imóveis e com a vinculação podendo se dar entre áreas com localizações muito distantes, umas das outras. Nesse 
sentido a dificuldade ampliada de fiscalização.

50.de
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modo, o governo adotou as possibilidades de compensação contidas na proposta 
do CONAMA e criou as CRF, cotas de reserva florestal a serem empregadas 
nessas operações.

Em 1997, Maurice Strong, ex-secretário geral da ECO-92 e então presidente de uma 
ONG ambientalista, a Earth Council, sediada na Costa Rica, promoveu a realização 
de uma nova assembléia internacional de ONGs, com o objetivo de fazer um balanço 
dos avanços alcançados pelas diversas nações, no que se refere à implementação dos

2. A reação dos ambientalistas radicais em relação ao tratamento diferenciado 
entre áreas urbanas e rurais, no que se refere às exigências de áreas de 
preservação permanente. Nestes casos, com os olhos voltados para a questão 
da preservação da floresta amazônica, os ambientalistas insistem em 
ignorar que o estabelecimento das APP se justifica como técnica 
conservacionista de manejo do solo e de proteção, contra a erosão, dos 
terrenos geologicamente mais frágeis em áreas de agricultura. Como se 
verá no Capítulo II, o ambiente urbano é “produto produzido” (Villaça, 
1998:73), cujo processo de produção transforma de modo radical as condições 
do ambiente natural, gerando um valor de uso relacionado com a localização 
de cada ponto no espaço intraurbano e viabilizando, em função dos 
diferenciais desse valor, a escolha entre alternativas tecnológicas adequadas 
para garantir segurança física e condições de habitabilidade do quadro 
construído. Nesse sentido, a exigência obrigatória, por exemplo, de faixas 
mínimas de 30 metros de áreas de preservação permanente de cada lado de 
qualquer curso d’água, visando o controle da erosão (e de enchentes), nem 
sempre atende às demandas sociais colocadas pelo valor de uso de um 
determinado ponto do espaço urbano. De qualquer modo, a especificidade 
do espaço urbano não foi considerada nos debates sobre a revisão do Código 
Florestal. Estes foram polarizados, de um lado, pela bancada ruralista e, de 
outro, pelos ambientalistas apoiados por forças populares ligadas aos 
interesses das comunidades extrativistas. Essa aliança garantiu o apoio do 
Partido dos Trabalhadores às propostas preservacionistas mais radicais 
(Estado de São Paulo, 17/05/00), sem que o Partido levasse em conta os 
interesses das grandes maiorias dos pobres urbanos que habitam favelas 
localizadas nas faixas de preservação dos córregos, nas grandes cidades, e 
demandam investimentos em infraestrutura urbana que possam garantir 
condições básicas de salubridade aos seus assentamentos.
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compromissos assumidos na ECO-92. O encontro denominou-se Rio+ 5 e foi realizado 
no período de 13 a 19 de março, no Rio de Janeiro. Foram convidados 2 representantes 
de cada um dos 80 países que já tinham aprovado sua Agenda 21 nacional e 
implantado um Conselho de Desenvolvimento Sustentável, sendo um representante 
do governo e um da sociedade civil, integrantes desses Conselhos. Essa regra já 
excluiría a participação do Brasil, caso este não estivesse sediando o evento. Apenas 
em 26 de fevereiro de 1997, claramente pressionado pela realização do encontro, o 
governo brasileiro tinha criado por Decreto, a Comissão de Políticas de 
Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional, com a função de propor à 
Câmara estratégias de desenvolvimento sustentável para o país, de elaborar proposta 
da Agenda 21 Nacional e de acompanhar sua implementação. Os ambientalistas 
protestaram contra a forma como foi criada a Comissão e pelo fato dela ter 6 membros 
do poder público e 5 da sociedade civil62, quando, de acordo com as diretrizes aprovadas 
na Eco-92, ela deveria ser paritária. Para a senadora Marina Silva, do Partido dos 
Trabalhadores, a Comissão surgia limitada, pois estava subordinada à Câmara de 
Recursos Naturais da Casa Civil, tendo caráter setorial, quando deveria ter condições 
de pautar toda a política de desenvolvimento econômico e, para tanto, ser ligada ao 
Ministério do Planejamento (Folha de São Paulo, 16/03/97). Para a secretária 
executiva do Ministério do Meio Ambiente, dra. Aspásia Camargo, a Comissão estava 
diretamente subordinada ao Presidente (através da Casa Civil) e, por isso, teria plenas 
condições de cumprir o seu papel (id.ib.). O Presidente Fernando Henrique fez seu 
pronunciamento na conferência no dia 18 de março. Defendeu a utilização de 
instrumentos econômicos de política ambiental, através da implementação do 
princípio poluidor-pagador; admitiu que a maior parte das promessas feitas pelo 
Brasil durante a ECO-92 não tinha sido cumprida e que o governo tinha dificuldades 
para frear os desmatamentos e queimadas ilegais na Amazônia; finalmente, cobrou 
parcerias das entidades da sociedade civil nas ações pelo desenvolvimento sustentado. 
(O Estado de São Paulo, 19/05/97). Em dois editoriais publicados após o encerramento 
da Rio+ 5, o jornal O Estado de São Paulo63 usou a fala do presidente para criticar o 
ambientalismo utópico e a mentalidade “anti-lucro” de parte dos defensores do 
natureza que teria, segundo a posição do jornal, se infiltrado no legislativo, levando 
a uma proliferação absurda de leis preservacionsitas sem a correspondente capacidade 
governamental de faze-las cumprir. Como exemplo do que caracterizou como 
ambientalismo “declaratório”, o jornalista responsável pelo editorial citou o capítulo

62 - De acordo com o decreto da sua criação, a Comissão é integrada por representantes dos Ministérios: do Meio 
Ambiente, Planejamento, Relações Exteriores, e Ciência e Tecnologia, representante da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos e pelo Secretario de Coordenação da Câmara de Políticas Sociais, além de 5 membros da sociedade 
civil a serem indicados pelo Ministro do Meio Ambiente.

03 - O Estado de São Paulo de 29/03/97 e de 30/03/97.
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66 - “ Desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades 
de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades (MMA,2000.40)

Com relação ao conceito de desenvolvimento sustentável, o documento Agenda 21 
Brasileira, Bases para Discussão assumiu que se tratava de um conceito em processo 
de construção, a partir da definição apresentada no Relatório Brundtland, que tinha 
sido adotada pela Conferência ECO-9266. Segundo o documento ...Basespara Discussão, 
a definição de Brundtland deveria significar “...desenvolvimento social e econômico 
estável, equilibrado, com mecanismos de distribuição justa das riquezas geradas, bem 
como ser capaz de levar em consideração a fragilidade, a interdependência e as escalas 
de tempo próprias e específicas dos elementos naturais." (MMA.2.000:40). E o conceito 
deveria incorporar múltiplas dimensões, destacando-se:

- sustentabilidade ecológica, relativa à base física do crescimento e a 
manutenção dos “estoques de capital natural" (MMA, 2.000:40);

- sustentabilidade ambiental, relativa à capacidade de manutenção dos 
ecossistemas em função das interferências antrópicas (id.ib.);

- sustentabilidade social, relativa à melhoria da qualidade de vida da 
população, implicado a adoção de políticas distributivas destinadas à 
universalização do atendimento nas áreas de saúde, educação, habitação e 
seguridade social (id.ib.)',

- sustentabilidade política, relativa ao processo de construção da cidadania (id.ib);
- sustentabilidade econômica, implicando na gestão eficiente dos recursos, a 

ser avaliada por “processos macrossociais” (id.ib.);
- sustentabilidade demográfica, relativa aos limites da capacidade de suporte 

de determinado território (id.ib.);
- sustentabilidade cultural, relativa à manutenção da diversidade de culturas (id.iti)-,
- sustentabilidade institucional, relativa ao fortalecimento das “engenharias 

institucionais e instituições que considerem critérios de sustentabilidade” 
(Jd.ib.);

- sustentabilidade espacial, relativa à busca de maior equidade nas relações 
inter-regionais (id.ib.).

agendada pela ONU para realizar-se em Joanesburgo, em outubro de 2002. De acordo 
com a Ata da 22° reunião da Comissão, não constava da agenda a questão do 
encaminhamento da Agenda ao Congresso, para aprovação. Enfim, dez anos passados 
da ECO-92, o Brasil não tinha fechado um documento oficial sobre seu programa de 
desenvolvimento sustentável e, por decorrência, tampouco tinha condições de avaliar 
os resultados das suas políticas de desenvolvimento sustentável.
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A Convenção da Biodiversidade tratou da preservação das espécies animais e vegetais 
e estabeleceu a soberania de cada país sobre seus recursos genéticos, a ser 
regulamentada nacionalmente. Definiu também que os lucros advindos da exploração 
de recursos genéticos teriam de ser repartidos com os países de origem desses recursos. 
160 países assinaram a Convenção, mas nem todos ratificaram-na, transformando-a 
em lei pelo seu próprio parlamento. Em 1997, os Estados Unidos, Inglaterra, França 
e Alemanha, ou seja, os países que possuem a maior tecnologia e os principais 
laboratórios de pesquisa genética, não se mostravam interessados em assumir 
compromissos que pudessem obrigar suas empresas de biotecnologia a compartilhar 
seus lucros com as nações menos desenvolvidas, aonde se encontram os maiores 
estoques de biodiversidade do planeta (O Estado de São Paulo, 13/05/97).

I
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No Brasil, a Convenção foi ratificada pelo Decreto Legislativo n° 02 de 08/02/94 e pelo 
Decreto do Executivo n° 2.519 de 16/03/98. Todavia, na medida em que o governo não 
tratou da sua regulamentação através de lei nacional, o país permanece sem ter regras 
jurídicas para o acesso e proteção comercial desse patrimônio. No final de 1996 a imprensa 
brasileira noticiou que a empresa norte americana International Plant Medicine 
Corporation tinha patenteado a planta sagrada Ayahuasca, um cipó amazônico, de efeitos 
alucinógenos, conhecido por ser utilizado nos rituais da seita religiosa do Santo Daime 
(O Estado de São Paulo, 15/11/96). Segundo a mesma notícia, mais de uma centena de 
casos semelhantes já tinham sido reportados ao governo federal, denotando que os grandes 
laboratórios estavam se dedicando a uma espécie de “garimpagem genética”, ou 
simplesmente “bio-pirataria”. Visando disciplinar a questão, está em tramitação no 
Congresso, desde 1995, um Projeto de Lei da senadora Marina Silva, do PT do Acre. 
Segundo a senadora, o governo perdeu a oportunidade de regulamentar a matéria, ao 
assinar uma lei sobre patentes industriais que não tratou do registro do princípio ativo 
de plantas medicinais, e apenas proibiu o registro, no Brasil, de espécies vivas e de seus 
usos, como aconteceu nos EUA, no caso do Ayahuasca (jd.ib.). As empresas do ramo 
estariam tentando superar o entrave legal através do patenteamento de genes, do princípio 
ativo e de componentes das espécies, seguido da patente dos processos de engenharia 
genética e chegando ao monopólio dos produtos obtidos pelo emprego da espécie.

Enfim, às vésperas do aniversário de 10 anos da ECO-92, o Brasil ainda não elaborou 
sua Agenda 21 e sequer conseguiu algum consenso sobre o conceito de desenvolvimento 
sustentável, apesar da expressão ter se tornado obrigatória em todos os discursos sobre 
a questão ambiental. Quanto à participação do Brasil na implementação das demais 
convenções aprovadas na ECO-92, segue-se um breve relato.

- 
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7.3.2 - Convenção sobre Mudanças Climáticas
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Atendendo demandas dos ambientalistas, o governo criou no final de 1996 um 
grupo interministerial para produzir uma proposta sobre o assunto. No final de 
1999, o PL de acesso aos recursos genéticos, elaborado pelo governo, recebeu críticas 
de vários analistas. Para Laymert Garcia dos Santos67, a proposta do executivo é 
um modelo de engenharia neoliberal, ao entender o patrimônio genético (excluído 
apenas o humano) como bem da União, equiparável aos recursos minerais. A partir 
dessa conceituação, o acesso a esses recursos seria regulamentado apenas do ponto 
de vista comercial, ignorando aspectos sociais e ambientais da biodiversidade. “A 
definição do patrimônio genético como um conjunto de informações tem o poder de 
converter todos os elementos da biosfera num enorme banco de dados virtuais, que 
o governo poderá vender como bem entender. A partir daí todas as descobertas em 
torno desse patrimônio irão pertencer à empresa que os desdobrou, as quais são 
quase todas estrangeiras.” (id.ib.').

I

r

A Convenção sobre Mudanças Climáticas tratou de instrumentos para combater o 
“efeito estufa”, ou seja, a tendência de aumento da temperatura da Terra. Apesar 
das inúmeras incertezas quanto ao fenômeno, há um quase consenso, junto aos 
especialistas, de que a elevação da concentração de alguns gases, em especial o gás 
carbônico (CO2), na atmosfera, vem causando elevação gradual das temperaturas 
médias do planeta e aponta para efeitos catastróficos, como a elevação do nível dos 
mares e alterações drásticas nas condições de cultivo da terra. Assim, a Convenção

Em resumo, o Brasil não consegue tirar partido da Convenção da Biodiversidade, 
ainda que o documento seja potencialmente favorável aos seus interesses. Os países 
desenvolvidos querem a proteção do patrimônio genético brasileiro e, nesse sentido, 
oferecem ajuda e se intrometem nos assuntos internos do país. Todavia, são bem 
menos generosos e ciosos, quando se trata de transferir tecnologia ou de controlar as 
atividades piratas dos grandes laboratórios internacionais. Ao mesmo tempo, o Brasil 
tem de enfrentar: (i) problemas institucionais para controlar o seu próprio patrimônio;
(ii) limitações político-econômicas para impor ao mercado internacional condições 
de comercialização dos recursos genéticos, que lhe sejam efetivamente favoráveis;
(iii) e dificuldades políticas para dialogar internamente com a “sacralização” da 
natureza, que vem sendo produzida pela ideologia ambientalista nos últimos 30 
anos e que induz à recusa de trata-la claramente como recurso.

G? - Folha de São Paulo, 08/06/99.
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Os interesses e variáveis envolvidos eram tantos, por ocasião da ECO-92, que não se 
conseguiu aprovar prazos e compromissos para a meta de redução das emissões. Essa 
tarefa foi remetida para um encontro a realizar-se em Kyoto, em 1997. O “Protocolo 
de Kyoto” chegou a propor esses limites68, mas não foi aprovado pelos principais 
poluidores, o que fez com que sua regulamentação sofresse atrasos. A eleição de George 
W. Bush, ligado aos interesses do petróleo, para a presidência dos Estados Unidos, 
dificultou ainda mais o acordo, inclusive porque Bush retirou-se das negociações no 
início de 2.001. A continuidade das negociações em torno do Protocolo de Kyoto foi 
defendida pela União Européia, com intensa participação do governo brasileiro.

O interesse do bloco europeu se relaciona com sua liderança na pesquisa e produção 
de matrizes energéticas “limpas”, como a eólica e a solar. A adoção do tratado deverá 
lhe render vantagens na competição tecnológica de substituição de combustíveis 
fósseis. Para o Brasil, trata-se de garantir suas condições de desenvolvimento e suas 
vantagens como detentor de grandes áreas florestadas. Nesse sentido, o presidente 
Fernando Henrique passou a defender pessoalmente a adoção dos chamados 
“mecanismos de desenvolvimento limpo” (MDL), que consistem na venda de cotas 
de direito de poluir. Os MDL funcionam: (i) através do financiamento, pelos países 
industrializados, de projetos que reduzam as emissões poluidoras em outras nações 
e lhes permitem deduzir esses resultados das cotas de redução de gases estufa às 
quais eles próprios se tornam obrigados pelo Protocolo; (ii) através da permissão 
para o uso das quantidades de carbono absorvidas por florestas em processo de 
crescimento, na contabilidade das metas de redução dos gases estufa. Finalmente, 
em julho de 2.001, a regulamentação do acordo de Kyoto, com a inclusão dos MDL,

buscou estabelecer limites para a emissão de gases causadores do efeito estufa, de 
forma a estabiliza-la aos níveis de 1990. Dado que produção de CO2 decorre de todos 
os processos de queima, especialmente de carvão e petróleo, seu controle atinge 
diretamente as atividades produtivas e, em especial, os países que usam intensamente 
essas fontes de energia. Em 1997, os Estados Unidos produziam cerca de 25% das 
emissões globais de “gases estufa”, a Rússia 11,5%, a China 13% e o Japão 5,5%, 
sendo os principais poluidores mundiais (Estado de São Paulo, 23/06/97). Nesse mesmo 
ano, o Brasil estava em 17° lugar no ranking dos poluidores, produzindo 1,2% do 
total dos “gases estufa” (Folha de São Paulo, 17/09/2000). Por outro lado, conforme 
Lipietz (1997:161), os efeitos potenciais da elevação da temperatura também devem 
se distribuir de forma desigual entre as nações, com prejuízo dos países mais 
dependentes da economia agrícola e daqueles com vastas populações costeiras.

4
t-X

08 - Os limites aprovados na Convenção do Clima, de Kyoto/97, foram de redução, entre 2008 e 2012, de 5,2% das 
emissões de gases estufa, em relação aos níveis de 1990, pelos países industrializados.
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O Brasil saiu-se bem das negociações, pois suas propostas foram aceitas, ainda que a 
efetiva implementação do acordo continue gerando muitas dúvidas. Segundo Bjorn 
Lomborg69, professor dinamarquês de ciências políticas, é mais caro pagar o preço 
do acordo (em termos do que ele resultará em redução dos níveis de 
desenvolvimento) do que pagar pela adaptação às alterações de temperatura . 
Segundo Lomborg, o aquecimento global não poderá ser evitado e deverá ter efeitos 
piores nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, seria mais eficiente direcionar 
os custos da implementação do Protocolo de Kyoto para investimentos em medidas 
de adaptação ao aquecimento. Ainda segundo o autor, os modelos de simulação do 
fenômeno apontam para um aquecimento de 2,5 graus C, nos próximos 100 anos, 
que seriam reduzidos para 1,9 graus com o acordo do Clima. Em resumo, continuam 
existindo altos níveis de incerteza em relação aos fenômenos abordados e, 
aparentemente, os únicos aspectos evidentes da questão são os jogos de poder em 
torno dos interesses comerciais das nações.
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A Declaração de Princípios sobre Florestas aprovada na ECO-92 representou, já 
naquele momento, uma redução nas expectativas dos países que defendiam a adoção 
de uma convenção sobre o tema. Os países mais pobres e detentores dos maiores estoques 
de florestas tropicais recusaram a proposta de Convenção e conseguiram aprovar a 
Declaração, um documento genérico, sem força jurídica e que apenas recomenda limites 
para os desmatamentos. Grupos ambientalistas e alguns países continuam defendendo 
a assinatura de um tratado, cuja proposta provavelmente será recolocada por ocasião 
do encontro Rio-i-10, agendado para ocorrer em setembro de 2002, em Johannesburg. 
Dentre os países que se opõe a esse encaminhamento encontram-se o Brasil, a Austrália, 
os estados Unidos e o Japão. (O Estado de São Paulo, 23/06/97)

foi aprovada por 178 países num encontro realizado em Bonn. Para entrar em 
vigor ele precisa ser ratificado por, no mínimo, 55 nações industrializadas, cujas 
emissões representem 55% das emissões mundiais de gases estufa. (Folha de São 
Paulo, 24/07/01). Os EUA participaram da aprovação, apesar de terem declarado 
que não iriam ratificar o acordo. Os ambientalistas não ficaram muito satisfeitos 
porque avaliam que a introdução dos MDL nas regras de aplicação do Protocolo de 
Kyoto irá reduzir de 5,2% para 2% (em relação aos níveis de 1990) as metas de 
redução total de gases estufa a serem atingidas.

09 - O Estado de São Paulo, 21/08/01.
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A explosão participativa que marcou a ECO-92 teve desdobramentos no que se 
refere à aproximação entre lutas sociais populares e lutas ambientalistas. A adoção 
da bandeira do desenvolvimento sustentável deu aos ambientalistas de esquerda um 
portentoso arsenal retórico, a ser mobilizado na defesa de uma nova sociedade, na 
qual “...os princípios da auto-gestão, da autonomia, da solidariedade (inclusive com 
as gerações futuras), da defesa da(s) vida(s) e das liberdades, do desenvolvimento 
espiritual e cultural dos indivíduos e dos povos e das tecnologias alternativas, libertos 
das amarras do produtivismo e do Estado autoritário, ajudarão a semear e robustecer 
a utopia transformadora ecossocialista e libertária.”70

Em 1997, por ocasião da Rio+ 5, foi reaplicada a pesquisa O Que o Brasileiro Pensa 
da Ecologia. O novo questionário introduziu algumas atualizações no que diz 
respeito aos temas que organizam o movimento ambientalista, mas manteve a 
metodologia da investigação anterior, tanto na sua parte qualitativa quanto na 
quantitativa, de modo a comparar seus resultados. Os resultados da nova pesquisa 
qualitativa foram publicados sob o título O que o brasileiro pensa do meio ambiente, 
do desenvolvimento e da sustentabilidade. (Crespo et al., 1998). Em outubro de 
2001 a parte quantitativa da pesquisa, foi novamente aplicada, tendo seus resultados 
divulgados pelo jornal O Estado de São Paulo.
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A publicação de “O que o brasileiro pensa do meio ambiente, do desenvolvimento e 
da sustentabilidade” (Crespo, 1998) reafirmou a existência de uma comunidade 

nbiei .. 7 :io país, constituída de forma “multisetorial”, ou seja, integrada por atores 
provenientes dos diversos “setores” da sociedade (id.ib.:7). Essa pesquisa qualitativa, 
aplicada junto a integrantes do núcleo orgânico da comunidade, provenientes dos 
setores ambientalistas, cientistas, técnicos governamentais, movimentos sociais, 
empresários e políticos71 revelou as seguintes opiniões dos entrevistados:

que o movimento ambientalista passava por um refluxo e que os principais 
jornais tinham reduzido o espaço dedicado ao tema, depois do boom 
jornalístico registrado na época da ECO-9272;
que o conceito de desenvolvimento sustentável tinha servido para aplainar 
diferenças entre os diversos grupos integrantes da comunidade 
ambientalista" e favorecido a articulação entre representantes do movimento 
ambientalista e dos demais movimentos sociais;

70 - Manifesto Ecossocialista, assinado pela Secretaria Nacional de Movimentos Populares e Subsecretária Nacional
dos Ecologista do Partido dos Trabalhadores (Viana, Silva e Diniz, 2001).

71 - Os mesmos setores que tinham sido destacados para a pesquisa de 1992.
72 - O jornal “ O Estado de São Paulo" certamente é uma exceção à essa conclusão da pesquisa.
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Apesar dessa adesão dos ambientalistas a temas sociais, revelada pelos entrevistados 
na pesquisa qualitativa de 1997, os resultados das pesquisas quantitativas de 1997 
e de 200174, denotaram que, junto à opinião pública, continuava presente a tendência 
à idealização da natureza intocada, que já tinha sido observada pela pesquisa de 
1992. Assim, de acordo com as duas mil entrevistas domiciliares aplicadas em 2.001:

— o desmatamento surgiu como o principal problema ambiental nacional para 
49% dos entrevistados, seguido pela contaminação das águas (29%) e a poluição 
do ar (15%).
67% consideravam a natureza sagrada em 2001. Em 1997 eram 59%. Em 
1992 eram 57% .

— o efeito estufa foi apontado como problema ambiental global por 56% dos 
entrevistados (eram 46% em 1997). E 76% foram capazes de formular uma 
definição correta sobre o fenômeno.

— 43% já tinham ouvido falar dos alimentos transgênicos, sendo que 59% 
achavam que seu plantio devia ser proibido.

— mais da metade dos entrevistados declarou-se incapaz de identificar qualquer 
problema ambiental local; 18% mencionaram a falta de saneamento como o 
maior problema ambiental local; 6% mencionaram a poluição dos rios, lagos 
e praias; 5% mencionaram a poluição do ar; e 3% os desmatamentos.

— 52% preferiam menos poluição a mais empregos sem qualidade ambiental 
(eram 51% em 1997).

que o governo não tinha política de desenvolvimento sustentável, na medida 
em que sua política ambiental mantinha o caráter setorial e permanecia 
desvinculada do Ministério do Planejamento, onde se definem os grandes eixos 
de desenvolvimento e as prioridades para os programas de investimentos; 
que a legislação ambiental brasileira é boa mas que não é aplicada;
que as dificuldades encontradas na elaboração da Agenda 21 Nacional não 
se refletiam no processo das Agendas locais, onde havia mais razões para 
otimismo;
que as questões urbanas tinham assumido o primeiro lugar dentre os 
problemas ambientais, para a totalidade dos grupos entrevistados, superando 
as questões diretamente ligadas à preservação das matas e das águas73;
que as contradições entre capitalismo e proteção do meio ambiente poderíam 
ser superadas, na medida em que o capitalismo mostrasse capacidade de 
incorporar a variável ambiental e se deixasse regular pela sociedade 
democrática.

73 - Solicitados a apontar quais eram os principais problemas ambientais, os 72 entrevistados pela pesquisa qualitativa
de 1997 manifestaram: 59 votos para as questões urbanas; 36 votos para a questão florestal; 33 votos para a 
questão hídrica; 26 votos para a questão social; 19 votos para a questão política; 7 votos para a questão dos solos;
4 para a questão nuclear e 3 para as questões globais

74 - Resultados publicados no jornal O Estado de São Paulo, de 06/01/02.
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De qualquer modo, o último dos períodos abordados neste Capítulo, se diferencia dos 
anteriores por apresentar uma aproximação, que ultrapassa o nível do discurso, entre 
as forças sociais de esquerda e o movimento ambientalista, cuja principal base de

31% concordavam sobre a necessidade de mudanças de hábitos de produção 
e consumo para conciliar desenvolvimento e proteção ambiental (eram 23% 
em 1997).
29% declararam que tem o costume de dirigir automóveis e 51% afirmaram 
que não estavam dispostos a renunciar ao uso do automóvel.
o percentual dos que estavam dispostos a regular o motor pra reduzir a poluição 
reduziu-se de 84% (em 1997) para 66% (em 2001).
caiu de 53% (em 1997) para 43% (em 2001) o percentual dos que estavam 
dispostos a comprar um carro mais caro e menos poluente.
50% disseram que estavam dispostos e participar de ONGs ambientalistas, 
mas apenas 1% participavam. Dos que estavam dispostos, a grande maioria 
estava interessada em participar de entidades de defesa da natureza.

que se manteve, ao longo da década de 1990, a grande influência da mídia 
na formação da opinião pública sobre as questões ambientais. A pesquisa 
quantitativa demonstrou que a maioria dos entrevistados manteve a 
tendência de relacionar a destruição das matas e os desequilíbrios climáticos 
globais com a questão ambiental, em detrimento de perceber a relação desta 
com problemas cotidianos e imediatos, como a poluição do ar e a falta de 
saneamento nas cidades.
que as preocupações “com o social”, expressas pelos entrevistados da pesquisa 
qualitativa de 1997, não refletem com exatidão as práticas concretas do 
movimento ambientalista. Apesar desse discurso, a atuação do movimento 
nas discussões do Código Florestal e Lei dos Crimes Ambientais 
(apresentadas item) denota dificuldades de diálogo com as demandas sociais 
e uma priorização evidente da natureza, nas situações de conflito entre sua 
preservação e o desenvolvimento socioeconômico. Nesse contexto, a 
articulação entre ambientalistas e movimentos de comunidades tradicionais 
extrativistas se apresenta como a exceção que confirma a regra. Nos limites 
do debate em torno do marco legal que regula a exploração das florestas, 
não há conflitos entre os dois grupos, pois ambos tem interesse na 
preservação. Todavia, mesmo nestes casos, as decisões em torno de disputas 
reais têm gerado divergências entre ambientalistas e comunidades 
tradicionais, especialmente no que se refere à apropriação das reservas 
indígenas.

<



110

Os Capítulos II e III desta tese serão dedicados a investigar as políticas públicas do 
meio ambiente aplicadas ao ambiente urbano e os atores sociais que delas participam, 
incluindo suas potencialidades para provocar mudanças sociais e políticas no sentido 
do desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente sustentável, defendido pelos 
grupos ambientalistas progressistas.

sustentação são grupos das classes médias cultas. O fato das esquerdas, polarizadas 
pelo Partido dos Trabalhadores, representarem a principal força de oposição aos 
governos que emergiram da ditadura militar, associado à inépcia e ao descaso destes 
diante das causas ambientalistas, pode explicar parcialmente essa aproximação. Afinal, 
cabe às oposições a denúncia das falhas governamentais, e se estaria diante de alianças 
conjunturais, do mesmo tipo das que se estabeleceram nas lutas pela redemocratização. 
Por outro lado, ultrapassando esse patamar, a década de 1990 consolidou a participação 
de lideranças do Partido dos Trabalhadores, de entidades ambientalistas e de entidades 
de diretos humanos na organização das comunidades tradicionais extrativistas da 
Amazônia, em luta pela preservação de suas condições materiais de subsistência, 
baseadas em formas pré-capitalistas de relacionamento com a natureza. As 
possibilidades desse mesmo arco de lideranças atuar como catalisador de luteis das 
classes populares urbanas apresentam problemas relacionados com a base material 
unificadora de tais lutas. Para os ambientalistas de esquerda, trata-se de assumir o 
discurso do “ambientalismo dos pobres” (Alier,1997; Harvey, 1996), segundo o qual as 
classes dominadas têm de reagir de forma radical contra o modelo de desenvolvimento 
dominante, que envolve poluição e esgotamento de recursos naturais, porque sempre 
são as mais duramente atingidas pelos efeitos negativos do desenvolvimento predatório. 
Ora, as classes dominadas são excluídas do acesso à riqueza, ao saber, ao poder, etc.., 
dentro do próprio sistema do qual dependem para sobreviver. Essas exclusões 
compreendem, evidentemente, a exclusão do acesso aos dons da natureza, ou recursos 
naturais, que constituem a base material de qualquer processo produtivo, e essa 
evidência independe do surgimento da ideologia ambientalista. Se tivessem condições 
de virar o jogo, os dominados já teriam feito isso em função das condições de dominação 
que são obrigados a suportar, independentemente da tomada de consciência das 
“contradições” apresentadas pelo ambientalismo. O novo, do ambientalismo, seria 
seu potencial de despertar uma identidade entre as diversas classes sociais, 
especialmente entre as classes populares e as classes médias, a partir da consciência 
de que todos são afetados pela poluição e depleção dos recursos naturais. Todavia, 
nada autoriza as conclusões dos ambientalistas de que, no limite, as “contradições” 
ambientais passariam a subordinar, ou preceder, a luta de classes. Ao contrário, parece 
haver mais evidências no sentido de que os problemas ambientais, entendidos como 
problemas de escassez, servem justamente para aprofundar a exclusão e a dominação, 
numa sociedade dividida em classes, com as classes médias lutando para preservar 
suas vantagens, no âmbito da divisão social do trabalho e do pacto político distributivo.
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Conforme exposto no Capítulo I, as políticas ambientais do âmbito federal mantiveram, 
durante todo o período tratado, dois eixos temáticos dominantes: a preservação da 
natureza e o controle da poluição. As ações de preservação visaram a criação de parques 
e reservas ecológicas, atendendo interesses da pesquisa científica dirigida à preservação 
de ecossistemas e de espécies ameaçados de extinção, e preocupações estéticas das 
elites. No caso dos controles da poluição, as ações governamentais foram dirigidas 
para áreas profundamente alteradas pela ação humana, tais como sistemas urbano- 
industriais, terras agrícolas e de mineração. Apesar de poderem ser complementares, 
os dois eixos básicos das políticas públicas do meio ambiente estiveram, na maioria 
das vezes, desarticulados entre si, ora buscando a proteção da natureza apenas, ora 
buscando proteger as populações humanas dos efeitos da poluição causada por suas 
próprias atividades de vida e trabalho.

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE 
APLICADAS NA GRANDE SÃO PAULO

' - De acordo com o GEGRAN (Grupo Executivo da Grande São Paulo), a mesma área’da Região Metropolitana de São 
Paulo, englobava 15 municípios em 1950, 23 em 1959, 30 em 1963 e 38 em 1988. (apud Vlllaça, 1989). Segundo 
Villaça (id.itr.l2j: “...quanto mais esses núcleos nasciam e cresciam e se fundiam uns aos outros, integrando-se 
cada vez mais num único complexo urbano, mais se separavam do ponto de vista político-administrativo."

INTRODUÇÃO

O objetivo deste Capítulo é apresentar uma análise crítica das políticas públicas do 
meio ambiente aplicadas na Grande São Paulo, ou seja, no espaço urbano/ 
metropolitano que começou a se estruturar no final do século XIX - a partir da 
polarização exercida pelo centro principal do Município de São Paulo - e que engloba 
um conjunto de 39 municípios1 constituintes da Região Metropolitana de São Paulo. 
O governo do Estado de São Paulo e os governos municipais são os principais agentes 
responsáveis pela implementação das políticas públicas do meio ambiente na Região 
Metropolitana. No que se refere às ações do âmbito municipal, o Capítulo irá tratar 
apenas da atuação da Prefeitura do Município de São Paulo.

I í

No caso do ambiente metropolitano, os dois eixos das políticas públicas do meio 
ambiente se mantiveram como referências, apesar de praticamente não haver 
natureza intacta a preservar. O controle da poluição constitui o eixo dominante e, no 
que se refere à proteção da natureza, as ações se dirigem para as áreas verdes, como 
representações e presença concreta de elementos naturais no ambiente construído. 
Por outro lado, entende-se que as preocupações com o controle da poluição constituem 
uma ampliação, com nova designação, do escopo das políticas de saneamento que
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A abordagem das políticas públicas do meio ambiente aplicadas na Grande São Paulo 
se organiza através de 4 períodos, acompanhando, aproximadamente, a periodização 
utilizada no Capítulo I, com adequações às especificidades que caracterizam o seu 
desenvolvimento na metrópole. O primeiro período se inicia no final do século XIX, 
quando a Câmara da Cidade de São Paulo e o Governo da Província editaram os 
primeiros códigos destinados a estabelecer condições de salubridade no ambiente 
urbano, inspirados pelos preceitos do “urbanismo sanitarista" e atendendo demandas 
das elites locais. Os códigos sanitaristas definiram uma pauta de “melhoramentos 
higiênicos essenciais às localidades”, compreendendo: os serviços de captação e 
distribuição de água; a coleta e tratamento de esgotos e lixo; a drenagem dos terrenos 
e a garantia de áreas verdes no espaço urbano. O abandono do paradigma sanitarista 
pulverizou as preocupações e competências relacionadas com esse conjunto de fatores 
em vários campos da administração pública, que se organizou e especializou a partir 
da Revolução de 30, definindo um novo período.

são praticamente intrínsecas ao desenvolvimento das cidades modernas. Essa 
ampliação atende a demandas sociais mais recentes, relacionadas com a poluição do 
ar e sonora, dentre outras, mas também abrange as questões relacionadas com o 
controle da poluição das águas e do solo, que já integravam o campo do saneamento, 
desde seu surgimento em São Paulo. Enfim, deixando-se um pouco de lado a miríade 
de interpretações e expectativas sobre a questão ambiental derivadas do discurso do 
movimento ambientalista, entende-se que as políticas públicas do meio ambiente, 
efetivamente aplicadas na metrópole paulista, tem como objeto principal um conjunto 
de fatores relacionados com as condições estéticas e de salubridade física do ambiente. 
Assim, a análise tem como foco, ou eixo condutor, o desenvolvimento das políticas 
públicas de saneamento ambiental, abrangendo também a ações destinadas ao 
controle da poluição e à proteção de áreas verdes.

O segundo período se estende de 1930 até 1965, aproximadamente, e compreende o 
processo de consolidação de São Paulo como o maior centro industrial do país. No 
que se refere aos melhoramentos da pauta sanitarista, o período se caracteriza pela 
restrição da sua oferta às classes de maior renda, por meio da estruturação de um 
modelo de segregação espacial das elites, numa única região da cidade. A organização, 
legitimação e preservação desse modelo envolveram, por um lado, o desenvolvimento 
da legislação urbanística e do discurso do planejamento. Por outro lado, a tolerância 
do poder público em relação ao desrespeito dessa mesma legislação pelas classes 
populares, para as quais a principal opção habitacional tornou-se, gradualmente, a 
autoconstrução da moradia, nas periferias distantes e desprovidas de serviços urbanos, 
dentre os quais os de saneamento básico. A escala do processo, acrescida da 
contaminação da água, do ar, e do solo causados pela concentração de efluentes 
industriais, tiveram como resultados a degradação generalizada das condições de
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salubridade do ambiente urbano. As primeiras percepções desses comprometimentos 
pelas classes dominantes coincidiram, aproximadamente, com o período de governos 
autoritários iniciado com o golpe militar de 1964.

i

O terceiro período se caracteriza pela continuidade do modelo desenvolvimentista, 
no contexto da ditadura militar, e pela adoção das primeiras medidas de controle 
da poluição ambiental, durante a década de 1970. A ideologia ambientalista, 
difundida internacionalmente a partir dos países centrais do capitalismo, 
começava a penetrar no discurso da mídia e da opinião pública, questionando o 
comprometimento dos recursos naturais e a degradação da qualidade de vida 
gerada pela concentração industrial e demográfica na metrópole. Como resposta 
a esses questionamentos, foi criado e capacitado o primeiro órgão dirigido ao 
controle da poluição atmosférica. Ao mesmo tempo, a falta de serviços de 
saneamento e seus reflexos na crescente deterioração das condições de reprodução 
da classe trabalhadora foram enfrentados com investimentos importantes nos 
serviços de abastecimento de água, sem correspondência no que se refere ao 
tratamento de esgotos, e deixando em aberto a questão da deterioração dos 
recursos hídricos. Paralelamente, a legislação urbanística foi consolidada e o 
discurso do planejamento alcançou seu ponto de maior prestígio, assumindo a 
metrópole como objeto de suas formulações. O modelo dual, de segregação espacial 
das elites e expansão periférica dos bairros populares, continuou se reproduzindo 
e contribuindo para o agravamento das enchentes, proliferação de áreas de risco 
geotécnico e degradação da paisagem.

O quarto período corresponde ao surgimento das políticas explicitamente designadas 
como ambientais na metrópole paulista, abordando sua estruturação junto ao governo 
do Estado e à Prefeitura da Capital. Essa estruturação aconteceu em dois sub-períodos 
distintos, que correspondem às décadas de 1980 e 1990. Inicialmente, no contexto da 
redemocratização, marcado pelo processo de institucionalização das conquistas e da 
organização dos novos movimentos sociais, dentre os quais o movimento 
ambientalista, foi criado o Conselho Estadual do Meio Ambiente e, em seguida, a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Ambos atendiam demandas do movimento 
ambientalista, no mesmo momento em que começavam a aparecer os primeiros 
resultados concretos dos regulamentos de controle da poluição. Todavia, a nova 
Secretaria não se consolidou plenamente como espaço político de uma gestão 
ambiental integrada, sequer nos limites da abordagem setorial das questões 
ambientais, pois não incorporou o setor responsável pelos recursos hídricos, ao qual 
se vincula a maior parte das políticas de saneamento. No segundo sub-período, de 
estabilização da democracia no marco neoliberal, foi criado um sistema participativo 
de gerenciamento dos recursos hídricos, por meio do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Alto Tietê e de seus Sub-Comitês. No mesmo contexto, ao nível da Prefeitura da
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Capital, surgiram o Conselho do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, como órgãos locais da política ambiental. 
Todavia, a proliferação de instâncias de gestão ambiental participativa não resultou 
em incrementos correspondentes na efetividade, na eficácia e na transparência das 
políticas públicas do meio ambiente, como será demonstrado ao longo do Capítulo.
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1. SANITARISMO E “EMBELEZAMENTO URBANO”, 
NO INÍCIO DO SÉCULO XX
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Desde 1870 concentravam-se na capital paulista os efeitos modernizantes do processo 
de acumulação capitalista baseado na produção e no comércio internacional do café. 
O início da imigração subvencionada pelo Governo da Província e a implantação de 
um sistema ferroviário que interligava São Paulo, o porto de Santos e as principais 
zonas produtoras, foram responsáveis por uma “segunda fundação” (Singer, 1968) 
da cidade, cuja população cresceu de 23.000 para 240.000 habitantes, entre 1872 e 
1900. Nessa conjuntura, o fazendeiro de café se transformou num empresário 
comercial. A importância das funções de obtenção de crédito, comercialização da 
safra e influência na política econômica, exigia sua presença na cidade, onde os 
negócios aconteciam. A mudança dos fazendeiros para a cidade, o crescimento da 
população e a diversificação dos investimentos capitalistas, provocaram uma rápida 
transformação na paisagem da antiga vila colonial. Num breve intervalo de tempo 
surgiram em São Paulo: (i) uma classe capitalista, liderada pelos fazendeiros, mas 
constituída também por europeus ricos ligados ao grande comércio de importação e 
exportação, ao setor bancário e à fundação de indústrias; (ii) uma classe média 
formada por militares, burocratas, profissionais liberais, e também por prestadores 
de serviços e pequenos comerciantes autônomos, provenientes dos extratos mais 
qualificados e empreendedores dos contingentes imigrantes; (iii) uma classe 
trabalhadora, constituída majoritariamente pelos imigrantes italianos que

É evidente que o ‘meio ambiente” não foi inventado com o ambientalismo surgido 
na década de 70 e que muitos aspectos, que integram o temário do movimento, já 
eram objeto de políticas públicas antes daquele período. Especialmente no que se 
refere ao ambiente urbano, as preocupações com a sua salubridade acompanharam 
o crescimento das grandes cidades e são elementos constituintes dos campos 
disciplinares do urbanismo e do planejamento urbano. Desenvolvido a partir de 
teorias médicas sobre a relação entre o meio e a propagação de doenças contagiosas, 
o chamado “urbanismo sanitarista” (Andrade, 1992) foi aplicado no Brasil entre o 
final do século XIX e início do XX. Os preceitos do urbanismo sanitarista diziam 
respeito ao traçado das cidades, à drenagem das áreas alagadiças, ao abastecimento 
de água e a coleta de esgotos e lixo. Recomendavam também a garantia de áreas 
verdes no espaço urbano, através da arborização das vias e da criação de parques. 
No caso da cidade de São Paulo as teorias higienistas/santaristas foram aplicadas 
na formulação do novo Código de Posturas do Município, aprovado em 1886 e, em 
especial, no Código Sanitário Estadual, aprovado em 1894 (Rolnik, 1997; Bonduki, 
1998). Basicamente, a edição dessa legislação buscava instalar uma ordem urbana 
compatível com as novas funções sociais e econômicas que a cidade assumia no 
final do século XIX.

j
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permaneceram na capital ou que abandonaram a lavoura depois de alguns anos, e 
também pelos ex-escravos. Constituindo-se no próprio momento de “re-fundação” 
de São Paulo, essa nova ordem social provocou uma reorganização do espaço urbano, 
adequada a suas funções, necessidades e interesses, sob o comando da classe capitalista 
e mediante o controle desta sobre o poder político local.

Diversas transformações no cenário nacional balizaram e determinaram a 
reorganização do espaço urbano da Capital paulista. Em 1850, com a suspensão do 
tráfico negreiro, a sistematização de um Código Comercial e a aprovação da Lei de 
Terras, tinham-se definido as condições iniciais para uma modernização capitalista 
no Brasil. Até 1889, com a abolição da escravatura e a proclamação da República, 
completou-se o quadro de reformas básicas para “...o início de uma transição que 
inaugurava, ainda sob hegemonia da oligarquia , uma recomposição das estruturas 
de poder, pela qual se configurariam, historicamente, o poder burguês e a dominação 
burguesa.” (Fernandes, 1976:203). Ainda segundo Florestan Fernandes, tratava-se 
da penetração de uma configuração específica da ordem social competitiva, adaptada 
a condições de dependência, que se perpetuaria por meio do superprivilegiamento 
das classes “altas” e “médias”, às custas da permanentemente renovada sobre- 
exploração das classes “baixas”. Nessas circunstâncias: “A burguesia e a pequena 
burguesia usam a classe social e o regime de classes de maneira muito semelhante à 
que, no passado, as chamadas oligarquias tradicionais usaram o estamento e o regime 
estamental, isto é, como um veículo de autodefesa, de auto-afirmação e de auto- 
realização.” (Fernandes, 1973:97). As garantias legais sobre a propriedade da terra, 
juntamente com os investimentos públicos na imigração, foram a fórmula de transição 
da escravatura para o regime de trabalho livre, negociada entre o governo e a 
oligarquia agrária dos senhores de escravos. A autonomia adquirida pelos Estados, 
no pacto que instituiu a República, permitiu ao governo paulista dispor dos impostos 
arrecadados sobre a exportação do café e ampliar significativamente seus 
investimentos na imigração e na ampliação da rede ferroviária. Essas atividades, 
destinadas imediatamente a atender aos interesses da cafeicultura, também acabaram 
por favorecer em alto grau o desenvolvimento industrial, que sustentaria a posição 
de São Paulo como capital econômica do país, a partir de 1920 (Singer,1968:55).

A participação direta do Estado na constituição de um mercado de trabalho livre, 
por meio dos subsídios à imigração, determinou seu envolvimento com as questões 
sociais ligadas à saúde da população. Em 1884, quando a Assembléia Legislativa da 
então Província de São Paulo aprovou a lei que concedia passagens gratuitas para os 
imigrantes, também foi nomeado o primeiro Inspetor de Higiene Pública da Província, 
subordinado à Inspetoria Geral de Higiene, com sede no Rio de Janeiro. Até então, o 
controle da saúde pública na Capital resumia-se às vagas disposições do Código de 
Posturas Municipais de 1875 e a nomeação do Inspetor não alterou de imediato o
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quadro vigente, de abandono em relação à questão (Ribeiro, 1993). Todavia, as epidemias 
de febre amarela, que antes se restringiam ao porto de Santos, começaram a se alastrar 
nas cidades interioranas do planalto, onde se localizavam as lavouras de café, ameaçando 
o sucesso da política de imigração. A febre amarela, assim como a cólera, a febre tifóide 
e a tuberculose, eram doenças cuja transmissão era explicada com base na teoria 
médica do contágio através do meio, segundo a qual, a inalação dos gases produzidos 
por matéria orgânica em decomposição, chamados miasmas, era responsável pela 
aquisição da enfermidade. A Capital paulista não era muito atingida pela febre amarela, 
devido à amenidade do seu clima “tropical temperado pela altitude” (Lombardo, 1985), 
mas, em compensação, sua população estava sendo duramente vitimada pela 
tuberculose, varíola, sarampo, cólera e febre tifóide (Ribeiro,1993:37).

A edição do novo Código de Posturas Municipais em 1886, inspirado pela teoria do 
contágio, tratou especificamente das condições de salubridade dos cortiços e das casas 
operárias, relacionando sua precariedade com o alastramento das epidemias (Rolnik, 
1997). Continha também disposições gerais sobre os melhoramentos relacionados 
com o saneamento urbano, mas não garantia meios para sua implantação. Somente 
com a Proclamação da República, a federalização e a autonomia dos Estados, tiveram 
início ações concretas de erradicação das epidemias no Estado de São Paulo, a 
partir da organização do Serviço Sanitário, criado pela Lei Estadual n° 43 de 1892 e 
da aprovação do Código Sanitário Estadual, em 1894, através do Decreto n° 233.

í

j

Em torno de 1900 a gestão do espaço urbano era compartilhada entre o Governo do 
Estado e do Município, sem limites muito precisos quanto à atuação de cada esfera 
de poder. Com a justificativa de controlar os focos de epidemias, o Código de Posturas 
do Município, de 1886, continha inúmeros dispositivos regulamentando os cortiços, 
destacando-se sua proibição “no perímetro do comércio”, ou seja na área central e 
mais valorizada da cidade, que seria objeto de inúmeras obras de embelezamento e 
modernização. A edição do Código Sanitário Estadual, em 1894, aprofundou o rigor 
sanitarista do Código de Posturas, proibindo terminantemente a construção de 
cortiços e determinando às Prefeituras que fizessem desaparecer os existentes. 
Segundo Villaça (1986) essas medidas eram ambíguas e pouco tinham a ver com a 
proteção da saúde pública e combate às epidemias, destinando-se antes ao afastamento 
dos cortiços das áreas de maior interesse da burguesia. Segundo o autor: “...a classe 
dominante precisava de um discurso que lhe permitisse demolir os cortiços quando 
isso fosse necessário e ... precisava mantê-los e tolera-los pois necessitava deles para 
abrigar a população trabalhadora.” (Villaça, 1986:36). Também Rolnik (1997) e 
Bonduki (1998) enfatizam que a legislação urbanística sanitarista deslizou 
rapidamente de seus objetivos profiláticos para objetivos morais e político-econômicos. 
Com efeito, em 1893, a primeira Comissão de Delegados do Serviço Sanitário designada



I >

119

1

Em 1911, através do Decreto Estadual n° 2.141, o Serviço Sanitário foi reorganizado, 
definindo a competência do Estado para a fiscalização das obras de saneamento e 
dos outros serviços sanitários dos municípios, e atribuindo a estes a realização dos 
”... melhoramentos higiênicos essenciais às localidades como - esgotos, drenagem 
das águas pluviais, abastecimento de água potável, enxugo do solo, calçamento, e 
providência quanto à irrigação e asseio das vias públicas, praças, lugares e logradouros 
públicos, remoção e destino final do lixo.” (Decreto Estadual n° 2.141/1911, art. 3o). 
Constavam ainda do Decreto: (i) a exigência de que todos os prédios construídos em 
localidade servida de água canalizada e de rede de esgotos adotassem esses 
melhoramentos; (ii) a tolerância com a abertura de poços apenas para fins industriais 
e de horticultura, ou, em caráter excepcional, para abastecimento público, no caso 
de localidades não servidas de água canalizada; (iii) exigências especiais para a

As desinfecções eram a principal atividade do Serviço Sanitário, no período 
subsequente à sua criação. Desinfetava-se a Hospedaria dos Imigrantes, as roupas e 
objetos dos recém-chegados, as habitações populares, cocheiras, estações de estrada 
de ferro e terras removidas: nada escapava ao furor dos desinfetadores. Todavia, 
segundo Ribeiro (1993:32): “...as desinfecções eram intervenções destinadas aos 
pobres e aos trabalhadores; as demais classes sociais gozavam de privilégios, quer 
em relação à saúde, quer em relação ao tratamento das doenças.” Ainda segundo 
Ribeiro (1993:35-37), um outro setor do Serviço Sanitário, o Instituto Bacteriológico, 
dedicava-se durante o mesmo período à investigação da etiologia das epidemias, 
buscando elucidar suas causas através de novos métodos de pesquisa científica. Entre 
1894 e 1903 o Instituto realizou centenas de exames bacteriológicos sob a coordenação 
do Dr. Adolfo Lutz, chegando finalmente a identificar os bacilos causadores da cólera 
e da febre tifóide. Segundo a autora (id.ib.:35), vivia-se um momento de transição 
do conhecimento médico, no qual o Serviço de Desinfecção ligava-se à concepção 
miasmática e o Instituto Bacteriológico à concepção microbiana.

para fazer um inquérito sobre as habitações operárias e os cortiços, concluiu seus 
trabalhos recomendando a necessidade de limpar a área central da classe trabalhadora, 
jogando-a para a periferia e reservando os terrenos mais valorizados para a localização 

privilegiada do comércio, dos serviços, do sistema bancário e dos escritórios. Segundo 
o Relatório: ‘Uma cidade como esta, ...com terrenos largos adequados a todas as 
construções, não deveria possuir em seu seio esses antros denominados cortiços, onde 
fenece a saúde mais robusta e onde o operário incauto, à busca de uma economia 
ilusória e fatal, encontra quase sempre os germens que o dizimam.”2

2 - Relatório apresentado à Câmara Municipal de São Paulo, em 1893, pela Comissão de exame e inspeção das 
habitações operárias e cortiços do distrito de Santa Eflgênia (apud Ribeiro, 1993:133).
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Os conteúdos ideológicos da legislação sanitarista, exageradamente focados na 
questão dos cortiços, ocultavam muito da forma como se dava o crescimento real da 
cidade, resultando em comprometimentos crescentes para a qualidade de vida da 
maioria da população, ou seja, da classe recém constituída dos trabalhadores livres. 
No início do século XX, o atraso científico do Serviço Sanitário, a mesquinhez dos 
recursos realmente investidos em saneamento e o laissez-faire que presidia o processo 
de urbanização, determinavam condições adversas para a reprodução social, que se 
refletiam em índices assustadores de mortalidade infantil3. No caso da cidade de 
São Paulo, a responsabilidade pela provisão dos “melhoramentos higiênicos essenciais 
às localidades” - cuja competência era municipal de acordo com o Decreto Estadual 
n° 2.141 de 1911 - foi dividida entre Governo do Estado e Prefeitura.4 As conseqüências 
econômicas e o pânico, decorrentes da falta de controle das epidemias, assustavam

i

O relato sobre a penetração do ideário sanitarista na legislação urbanística de São 
Paulo suscita as seguintes considerações:

- as preocupações com a poluição das águas que, conforme já referido no Capítulo 
I, surgiram somente em 1934 ao nível da legislação federal, foram bastante 
antecipadas pelas legislações estaduais e municipais referentes à produção e uso 
das cidades, em função de preocupações com a salubridade do ambiente urbano;

- diferentemente dos códigos getulistas concernentes à administração dos recursos 
naturais, aos quais nunca foram atribuídas responsabilidades por conflitos 
sociais (inclusive porque seus conteúdos preservacionistas não eram 
implementados), a adoção dos princípios do urbanismo sanitarista nas cidades 
brasileiras engendrou conflitos interclassistas, relacionados com o início da 
segregação social no espaço urbano, através da legitimação da expulsão da 
população trabalhadora das áreas centrais.

disposição de efluentes provenientes de indústrias, sendo que os sólidos deveríam 
ser removidos para fora do perímetro urbano e os líquidos deveríam ser encaminhados 
para redes de esgoto. Finalmente, o Decreto proibia o despejo de matérias residuais 
nos cursos de água dentro ou fora das povoações, “...salvo em rios de grande vazão, 
ou depois de feita a depuração dos resíduos”, (id.ib., art. 292).

3 - Segundo Ribeiro (1993:122), a mortalidade infantil na cidade de São Paulo foi de 167 óbitos por mil nascidos 
vivos em 1909; de 183 óbitos por mil nascidos vivos entre 1910 e 1914; de 171 óbitos por mil nascidos vivos 
entre 1915 e 1919; de 172 óbitos por mil nascidos vivos entre 1920 e 1924; e de 166 óbitos por mil nascidos vivos 
entre 1925 e 1929. As diarréias e enterites respondiam por cerca de 90% das causas desses óbitos. Em Londres, 
que tinha 5 milhões de habitantes, em tomo de 1900, a taxa de mortalidade infantil era de 17 óbitos para mil 
nascidos vivos (Freire, 1911:129).

1 - Apesar de terem amplas competências para a construção de infra-estrutura urbana, as municipalidades dependiam 
do governo estadual para grandes investimentos pois tinham pouca autonomia financeira e somente começaram 
a arrecadar impostos territoriais em 1932 (Rolnik, 1997).
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Em resumo, no início do século XX, na capital paulista, a pauta dos “melhoramentos 
higiênicos essenciais às localidades”, definida no marco teórico do urbanismo 
sanitarista, compreendia: os serviços de captação e distribuição de água, coleta e 
tratamento de esgotos, drenagem, coleta e disposição final de lixo e inserção de áreas 
verdes no espaço urbano.

Inicialmente, a questão do abastecimento de água foi enfrentada do mesmo modo 
que o regime liberal vinha equacionando outras demandas por infra-estrutura urbana, 
ou seja, através da concessão do serviço a empresas privadas. Assim, foi criada em 
1877 a Companhia Cantareira e Esgotos que, em 1890, obteve do Governo do Estado 
a concessão dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos da Capital. Os 
principais acionistas da Companhia eram Clemente Falcão de Souza, Raphael Paes 
de Barros e Antonio Proost Rodovalho, todos capitalistas nacionais, que contrataram 
serviços de engenheiros ingleses para resolver os problemas técnicos dos serviços 
(Bueno, 1994). Todavia, o setor de saneamento não se mostrou lucrativo para o 
capital privado e os serviços da Companhia não estiveram à altura das demandas da 
burguesia paulistana. Em 1893, coincidindo com a ocorrência de uma epidemia de 
cólera, a Cia. Cantareira foi encampada pelo Governo do Estado, sendo suas

5 - Segundo Victor da Silva Freire que foi Diretor de Obras da Prefeitura entre 1899 e 1925, a questão permanente 
dos melhoramentos urbanos de São Paulo, achava-se, em 1894, na fase do saneamento, quando: "O Governo do 
Estado, em frente da gravidade do assunto e da falta de recursos da municipalidade, recursos que então lhe não 
escasseavam a ele. chamou a si o aumento do abastecimento de água, o estabelecimento de rede de esgotos e as 
obras de enxugo (Freire. 1911:92).

as elites que exigiam medidas mais concretas para o controle das condições sanitárias 
da Capital. Tendo mais recursos, o Governo do Estado assumiu os serviços de 
abastecimento de água e coleta de esgotos5, deixando ao Governo Municipal as obras 
de “embelezamento”, destinadas a eliminar o aspecto provinciano da Capital, dotando- 
a de qualidades estéticas compatíveis com os tempos modernos. Como ações de 
(re)organização do espaço urbano, essas intervenções tinham limites muito estreitos. 
As redes de água e esgotos sempre foram instaladas em momento subseqüente ao da 
abertura dos novos loteamentos, que eram os principais motores do processo de 
expansão horizontal e (des)organização da cidade. Por outro lado, as intervenções de 
“embelezamento" ficaram restritas às áreas centrais, o tratamento dos esgotos foi 
postergado por quase 90 anos, a drenagem não foi totalmente assumida por nenhum 
dos agentes, a questão do lixo foi tratada dentro dos limites dos recursos da Prefeitura 
e a criação das áreas verdes seguiu a lógica das obras de “embelezamento”, ou seja, 
de atender às demandas das elites e do mercado imobiliário.



I

I
)

•I

122

A insuficiência do sistema mantinha aceso o debate em torno da sua ampliação. À opção 
pelos mananciais mais distantes e protegidos, situados nas cabeceiras dos tributários do 
Tietê, contrapunham-se os defensores da captação, e tratamento, das próprias águas do 
Tietê. Essas águas já vinham sendo utilizadas, sem tratamento prévio, para o 
abastecimento dos bairros populares do Brás e Belenzinho, com resultados funestos 
para a população, de acordo com as estatísticas sanitárias (Ribeiro, 1993:145-146). A 
proposta de generalização do seu emprego, mediante tratamento prévio, foi derrotada 
em função dos pareceres contrários do Serviço Sanitário e da Sociedade de Medicina.

Segundo Aristides de Almeida Rocha (1991:39), a Light, concessionária dos serviços de 
energia, teve forte influência nos pareceres contrários à utilização das águas do Tietê 
para abastecimento público. A opção contrariava os interesses da empresa, que eram de 
dirigir todo o potencial hídrico da Bacia para a produção de energia e, de preferência, 
ampliar esse potencial através da reversão de bacias vizinhas. Nesse sentido, a Light 
teria pressionado a Sociedade de Medicina e conseguido reverter a opinião de sanitaristas 
importantes, como Teodoro Sampaio, José Rebouças, Clemente Ferreira, Emílio Ribas e 
Luís Pereira Barreto, todos inicialmente favoráveis ao tratamento e uso do Tietê para o 
abastecimento, juntamente com Saturnino de Brito. O debate foi vencido pelo grupo de 
médicos e de engenheiros sanitaristas que defendia a continuidade do emprego dos

O crescimento da demanda e a persistência das epidemias continuaram a pressionar 
a RAE no sentido de ampliar o sistema de abastecimento. Em 1911, o famoso 
engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, a pedido de Carlos Botelho (então 
Secretario Estadual da Agricultura) elaborou estudo sobre as coleções hídricas 
existentes junto à Capital e indicou as águas do Tietê e do Guarapiranga como as 
mais adequadas para a ampliação do sistema (Rocha, 1991; SMA, 2000). Essa solução 
não foi aprovada e, em 1914, foram desapropriados mais 10.000 hectares de terra, já 
fora do Município de São Paulo, a oeste de Itapecerica da Serra, protegendo as 
cabeceiras do rio Cotia, com a formação do Reservatório Pedro Beicht e implantação 
de uma nova adutora.

atribuições assumidas pela Repartição de Águas e Esgotos, RAE, órgão público criado 
no mesmo ano e subordinado à Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 
A encampação da Companhia Cantareira envolveu a desapropriação, pelo Governo 
do Estado, de 5.600 hectares de terrenos que tinham sido adquiridos pela empresa, 
visando garantir a proteção das águas utilizadas para o abastecimento. Os terrenos 
situados na Serra da Cantareira coincidem com o limite norte do Município de São 
Paulo e Região Metropolitana. Em 1894, o sistema de adução foi ampliado pelo 
acréscimo de um novo manancial, com a desapropriação de mais 542 hectares de 
terras e a formação do reservatório da Água Funda, nas nascentes do Ribeirão 
Ipiranga, no limite sudeste do Município.
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As pressões da demanda exigiram uma solução alternativa que foi equacionada através 
da destinação das águas do Reservatório Guarapiranga para abastecimento público. 
O projeto contava com o apoio de Saturnino de Brito e foi aprovado em 1928. 
Localizado na região sul da cidade, e constituindo-se no represamento de um dos 
formadores do Rio Pinheiros, o Reservatório Guarapiranga tinha sido construído 
pela Light em torno de 1910, com a finalidade de manter constantes as vazões de 
água do Tietê, garantindo o funcionamento da Usina Hidrelétrica de Santana do 
Parnaíba (depois Edgard de Souza). A utilização do Guarapiranga para o 
abastecimento de água envolveu a construção da adutora de Santo Amaro e da estação 
de Tratamento do Alto da Boa Vista, inaugurada em 1929. A inclusão do Guarapiranga 
no sistema de abastecimento representou o abandono do critério de “bacias 
protegidas” (SMA, 2000:121). A construção do Reservatório exigira apenas a aquisição 
das áreas inundadas, pois sua finalidade era a produção de energia. Com o crescimento 
da cidade em direção ao sul, a falta de garantias de proteção da bacia de contribuição 
do Guarapiranga começou a gerar conflitos que permanecem até o presente e serão 
abordados no Capítulo III desta tese.

mananciais protegidos e, em 1925, foi aprovado o projeto de captação de águas no 
Rio Claro, envolvendo a desapropriação de terrenos em Salesópolis, a leste da cidade. 
Para desenvolver o projeto foi contratado o engenheiro carioca Henrique Novaes. 
Tratava-se de um projeto ambicioso, tanto pelo seu custo quanto pelas dificuldades 
técnicas da execução, pois a captação estava a cerca de 100 km. de distância das 
áreas a serem abastecidas. As obras se prolongaram por 15 anos.

■>

I =

Desde a criação da RAE, em 1893, e até 1935, a intervenção do Governo do Estado 
no setor de abastecimento de água representou melhorias concretas e significativas 
nas condições sanitárias da Capital. Conforme Bonduki (1998:36), a porcentagem 
de prédios da Cidade de São Paulo servidos por rede de água manteve-se em torno 
de 90% entre 1905 e 1935, declinando a partir de 1940. Segundo avaliação da 
capacidade de atendimento do sistema, feita no âmbito do projeto Rio Claro, tinha- 
se que, em 1925, 84% da população estava ligada à rede de água mas as adutoras 
eram capazes de abastecer apenas 62% da população. Apesar da inclusão de novas 
captações, esse quadro evoluiu desfavoravelmente nos anos subsequentes, em função 
do enorme crescimento demográfico da metrópole, do abandono da opção por “bacias 
protegidas” e das dificuldades crescentes de se obter mananciais de boa qualidade 
para o abastecimento público, a distâncias técnica e economicamente razoáveis 
para viabilizar a adução. A partir dos anos 1980, as dificuldades tornaram-se 
também políticas, devido à generalização da escassez de água tratável, não apenas 
no entorno próximo da metrópole, mas praticamente em todo o Estado de São Paulo. 
O recorrente desprezo pelo tratamento das águas contribuiu muito para o 
estabelecimento dessa situação crítica.

, j
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Ainda que um pouco atrasada, a instalação das redes coletoras de esgotos seguiu de 
perto a expansão da rede de abastecimento de água. Referindo-se a São Paulo do 
final do século XIX, Morse (1970:245) observou que a cidade tinha o melhor sistema 
de esgotos do Brasil. De fato, a RAE garantiu o serviço de afastamento dos esgotos- 
para cerca de 70% dos prédios existentes na Capital, entre 1905 e 1935. De acordo/ 

com os dados apresentados por Bonduki (1998:36), as porcentagens dos prédios ! 
dotados de rede de esgoto nesse período eram: de 84% em 1905, de 90% em 1910, de 
82% em 1915, de 82% em 1920, de 69% em 1927 e de 70% em 1935. Depois de 1935, 
os indicadores relativos aos domicílios servidos por rede de esgoto pioraram 
sensivelmente, sempre em prejuízo dos segmentos mais pobres da população.

Por outro lado, todos os esgotos gerados na metrópole paulista (coletados e não/ 
coletados) eram lançados na rede hídrica sem tratamento prévio. Segundo Rocha I 
(1991:39), os sanitaristas que, em torno de 1925, recomendavam o emprego das ' 
águas do Tietê para o abastecimento público, também buscavam garantir a adoção 
de medidas para a conservação das águas, através de soluções para o tratamento 
dos esgotos, que já existiríam naquela época. Todavia, segundo Botelho (1990:47- 
50), não havia, na década de 1920, consenso entre os especialistas sobre a técnica de 
tratamento a ser adotada. Isso devido à influência do positivismo nas concepções de 
Saturnino de Brito, que impediam o ilustre sanitarista de aceitar as teorias 
microbianas e o princípio básico de tratamento biológico dos esgotos6. Ainda segundo 
Botelho (id.ib.) a idéia de Saturnino, era de que, dentro de certos limites, os esgotos 
poderíam ser lançados in natura, nos rios e nos lagos, e que o que deveria receber 
tratamento prévio era a água a ser distribuída para a população. Segundo Rocha 
(1991:39), a hipótese de Saturnino não estava errada, considerando-se que ele 
estimava que os despejos no Rio Tietê, em 1926, correspondiam a uma população de 
350.000 moradores7 e que o crescimento demográfico exigiría sistemas de tratamento 
dos esgotos. De qualquer modo, conforme Botelho (1990:50), as reticências de 
Saturnino em relação aos sistemas de tratamento biológico tinham sido superadas 
pelos técnicos mais jovens, já em 1930. Em 1932, foi inaugurada uma Estação^ 4 
Experimental de Tratamento de Esgotos no bairro da Ponte Pequena, baseada em \ 
processo biológico, de digestão ativada, do lodo, por microorganismos. A despeito da 
existência dessa estação pioneira, os esgotos da cidade somente começariam a ser 
tratados de forma sistemática a partir de 1980.

iIII1

6 - As propostas de Saturnino de Brito, para o tratamento de esgotos, eram baseadas em princípios físico-químicos e
consistiam: na irrigação de terrenos com esgotos ou na sua disposição no mar (processos físicos de sedimentação 
e químicos de oxidação, mediante “arejamento"), ou ainda tratamento químico com adição de cal, ou utilização de 
fossas sépticas considerando apenas seus efeitos físicos como tanques de sedimentação. (Botelho, 1990:47-50).

7 - Conforme Singer (1968:58), a população paulistana era de 579.033 habitantes em 1920. Nem todos os esgotos
dessa população eram lançados diretamente no Tietê.
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Nem o consenso técnico nem as disposições legais, definidas pelo Código das Águas 
de 1934, ao exigir tratamento prévio de poluentes, antes de seu lançamento nos 
corpos d'água, impediram que os recursos hídricos de São Paulo continuassem a 
transformar-se em canais de esgoto. Além de criar problemas relacionados com a 
disponibilidade de água para abastecimento público, que já estão sendo vivenciados, 
essa opção teve reflexos imediatos nos efeitos das inundações que se tornaram 
portadoras de águas contaminadas e de moléstias, cada vez mais intensa e 
frequentemente. As próprias características da urbanização paulistana foram 
influenciadas por essa “neglicência”, que acabou impondo a opção pelo modelo de 
drenagem urbana através de canais fechados. O resultado dessa opção foi a quase 
supressão do elemento água da paisagem urbana, durante as estações secas, e seu 
súbito retorno, em cenas catastróficas, nos períodos chuvosos.
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Conforme referido anteriormente, o último quartel do século XIX correspondeu ao 
início do enorme crescimento populacional e econômico de São Paulo. A perspectiva 
de valorização imobiliária, que acompanhou esse processo, foi responsável pela 
ocorrência de uma grande expansão horizontal da cidade, promovida diretamente 
pela iniciativa privada, por meio do parcelamento, em lotes, do “cinturão de chácaras”

1
Í£

í

O problema da drenagem urbana em São Paulo, coloca em questão as características 
do sítio físico (ver Mapa 1) e a forma como se deu sua ocupação. A metrópole paulista 
está situada na chamada Bacia do Alto Tietê, ou seja, na sub-bacia correspondente 
ao curso superior do Rio Tietê. Compreende as amplas várzeas inundáveis deste 
Rio e de seus principais afluentes, o Pinheiros e o Tamanduateí, constituídas por 
sedimentos aluvionares. As várzeas do Tietê e do Pinheiros apresentam larguras 
que variam entre 1 a 2 km. A Bacia compreende, ainda, afluentes de menor porte 
como o Cabuçu de Cima, Aricanduva, Jacu e Itaim, e uma grande sistema de 
córregos. Essa rede hidrográfica é entremeada por um complexo de terraços e colinas 
baixas. À margem esquerda do Tietê, estão os terrenos da Formação Sedimentar 
Terciária de São Paulo, que se estendem de Osasco à Itaquaquecetuba e onde se 
localiza o Espigão Central, no interflúvio Pinheiros/Tamanduateí. Trata-se de 
terrenos argilosos, extremamente favoráveis à urbanização por não serem 
suscetíveis a processos erosivos. À margem direita, salvo pequenas exceções, os 
terrenos hidromórficos da várzea do Tietê fazem contato com o relevo mais esculpido 
de solos provenientes da decomposição de rochas pré-cambrianas. Os solos de rochas 
pré-cambrianas constituem as bordas da Bacia em todas as direções, até os divisores 
de águas que a limitam. Trata-se de terrenos erodíveis, cuja ocupação intensa, a 
partir de 1960 (Lombardo, 1985), vem contribuindo para o constante assoreamento 
das várzeas principais.

Desde a sua fundação, em 1554, e durante quase 300 anos, a vila colonial de São 
Paulo não ultrapassou os limites de uma pequena colina situada entre o Rio 
Tamanduateí e o Córrego Anhangabaú. Durante o século XIX, a cidade desceu a 
encosta do Carmo e começou a ganhar terrenos na várzea inundável do Tamanduateí, 
gerando demandas veementes pelo seu enxugamento, em virtude das ameaças de 
doenças que a planície suja (pelos despejos urbanos) e encharcada (pela sua natureza) 
passou a representar. Depois de meio século de editoriais em jornais da Capital, 
reclamando medidas de saneamento da Várzea do Carmo, a retificação e canalização 
a céu aberto do trecho do Tamanduateí correspondente à colina central, foram 
executadas pelo Governo do Estado, entre 1897 e 1908 (Kliass, 1989:163), no âmbito 
dos trabalhos da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo. Todavia, os 
problemas da cidade com as inundações estavam apenas começando.
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que circundava a área central8. O parcelamento do cinturão de chácaras aconteceu 
sem muitas considerações com as características do sítio urbano e com poucas 
interferências do Poder Público. Apesar das preocupações higienistas e do detalhismo 
em relação ao dimensionamento “salubre” das habitações populares, os Códigos de 
Posturas não abordavam exigências de infra-estrutura urbana para os novos 
loteamentos. Na verdade, sequer referiam-se a “loteamentos" pois tratavam apenas 
de novos “arruamentos” e, quanto a estes, a principal preocupação da municipalidade 
era com os alinhamentos e a largura das vias. A primeira Lei Municipal que exigiu 
aprovação da Prefeitura para a abertura de novos arruamentos foi a Lei n° 1.666 de 
1913 (Grostein,1987:77). Ela manteve as disposições do Código de Posturas, quanto 
às dimensões de ruas, avenidas, praças, calçadas, quarteirões, e deixou para o poder 
público a responsabilidade pela colocação de guias, sarjetas e calçamento. Para 
receberem esses melhoramentos públicos, as ruas deveríam estar “...aterradas e 
niveladas com bueiros e pontilhões para as águas correntes.” (jd.ib.:8l). A 
regulamentação da Lei n° 1.666/13, através do Ato n° 769 de 1915, exigiu uma planta 
do terreno a ser arruado, com curvas de nível de metro em metro, e indicação do 
“sistema de escoamento das águas pluviais" (ídíb.:82), sem fazer qualquer menção 
a projetos ou obras de infra-estrutura de água, luz ou esgotos. Apesar de pouco 
exigente, essa legislação também não era cumprida. Com raras exceções, todos os 
arruamentos eram aprovados sem a respectiva planta do terreno a ser arruado e o 
traçado das vias, geralmente em xadrez, desconhecia por completo a suas condições 
topográficas. (fd;b.:84-90).

8 - Segundo Villaça (1978:30) a densidade demográfica de São Paulo baixou de 83 para 47 habitantes por hectare, 
entre 1881 e 1930. Comparando-se a Planta da Cidade organizada pela Cia. Cantareira e Esgotos em 1881, com 
a Planta Geral da Capital, elaborada pela Intendência de Obras da Prefeitura, de 1897, percebe-se claramente a 
mudança na configuração espacial da área urbana, decorrente da atividade febril dos loteadores. A planta de 
1881 ainda permite a leitura da configuração básica da vila colonial, com a colina central densamente edificada 
e algumas extensões seguindo os antigos caminhos dos tropeiros. Já a planta de 1897 registra a abertura dos 
novos loteamentos, a partir do centro e varrendo todos os quadrantes, de forma quase indlferenciada. No Mapa 
Topográfico de 1930 aparecem reforçadas e ampliadas as tendências de expansão delineadas em 1897.

A Lei Municipal n° 2.611, de 20 de junho de 1923, foi a primeira que regulamentou a 
atividade dos loteadores de forma mais abrangente. Nesta Lei, além da exigência do 
plano geral do arruamento, em escala 1:1000, com curvas de metro em metro, 
localização das ruas e praças, plano de nivelamento e projeto de escoamento das 
águas pluviais (Lei n° 2.61 kart. 3o); constava a proibição de parcelamentos em 
terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 
escoamento das águas, ou ainda em terrenos que tivessem sido aterrados com 
materiais nocivos à saúde púbica, sem que fossem previamente saneados (fd.fí>.:art. 
5o). Também era exigida, “...para os que pretendessem arruar terrenos adjacentes 
aos cursos d’água, entregar ao domínio público do Município, para sua regularização
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Também faltava conhecimento técnico acumulado sobre a drenagem de grandes áreas 
urbanas sujeitas a regime pluviométrico tropical. Conforme Zuccolo (2.000:18), desde 
o final do XIX e até a década de 1940, os dados de vazão utilizados no dimensionamento 
de canais eram exclusivamente “hidrométricos", o que vale dizer que não consideravam 
as alterações no regime hidrológico, introduzidas pelas chuvas e agravadas pela 
urbanização e impermeabilização das bacias de contribuição. “Para piorar as coisas, 
foram adotadas velocidades muito altas nas canalizações paulistanas." (íd.fò.:19). Para 
piorar ainda mais, havia o lançamento de esgotos na rede de drenagem, e para se 
resolver o problema do contato com os esgotos optou-se por canalizações fechadas, 
sempre que possível. Sendo o limite do possível uma imposição do custo da obra. Em 
resumo, a drenagem se constituiu como um sistema de dutos e canais fechados, sub- 
dimensionados, projetados de modo a provocar concentrações de vazão na rede hídrica 
principal, e sujeitos a um processo intenso de deterioração, decorrente de serem 
construídos para conduzir água e, de fato, conduzirem esgotos. Como conseqüência, 
proliferaram dezenas de pontos de inundação na micro-drenagem, e as várzeas dos 
grandes rios começaram a se configurar como problemas “inadministráveis", pela 
poluição das águas e aumento constante de vazões “imprevistas”.

Na prática, em São Paulo, até 1930, a urbanização promovida pelos loteadores privados, 
evitou as várzeas dos rios maiores, em função das dificuldades e custos que as suas 
canalizações apresentavam. Nestes casos, as demandas por obras de drenagem foram 
sempre dirigidas ao poder público, que as enfrentou de acordo com seus interesses, o 
que valia dizer seguindo as demandas e interesses das classes dominantes. Assim, as 
primeiras intervenções para canalização e enxugamento das várzeas, se dirigiram ao 
Tamanduateí. O Tietê, mais remoto em relação à cidade do século XIX, foi objeto de 
estudos da Comissão de Saneamento do Estado de São Paulo, em 1893/94. Em 1893 a
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e fácil acesso, a qualquer tempo, a faixa longitudinal que, para tal fim, for julgada 
necessária pela Prefeitura.” (id.ib.:art. 17). Menos genérica, a nova lei teve problemas 
para ser aplicada, pois a Prefeitura não tinha uma estrutura administrativa com 
capacidade para analisar os projetos solicitados. Muitas vezes essa análise demorava 
anos e os loteamentos eram abertos sem a respectiva análise (Grostein, 1987:149). 
Por outro lado, a Lei deixava uma “brecha" para a abertura de “ruas particulares”, 
nas quais era delegada aos proprietários particulares, toda a responsabilidade pelos 
equipamentos de infra-estrutura, incluindo a “...canalização completa para o 
escoamento fácil e regular das águas pluviais.” (Lei n° 2.611: art.23). Em muitos 
casos, o arruamento ocorria sem respeito a qualquer padrão urbanístico, para depois, 
através de sucessivas anistias, ser incorporado ao sistema das ruas oficiais. Todavia, 
a doação das faixas de terrenos adjacentes aos cursos d’água, certamente foi exigida 
em muitos casos, como atestam as inúmeras “vielas sanitárias” ainda existentes na 
cidade e, em maior número, as plantas de loteamentos aprovados ou regularizados.
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Comissão apresentou uma planta na qual apareciam indicadas: a área de enchente 
do Rio e uma obra de retificação em andamento, o canal do Anastácio localizado 
junto à travessia da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Ainda de acordo com o estudo 
da Comissão, que não foi implementado, o Tietê seria conduzido através de um canal 
retilíneo que ia da Vila Anastácio até a embocadura do Tamanduateí (Zuccolo, 2.000). 
O assunto somente foi retomado em 1923, quando a Prefeitura assumiu a retificação 
do Tietê e criou a Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê através da Lei Municipal 
n° 2.644, definindo como programa para a Comissão: o estudo das obras contra 
inundações, a navegação e a descarga de esgotos, limitando os estudos e projetos ao 
trecho do Rio que atravessa a Capital, (id.ib.) Esses estudos e projetos foram 
encomendados pela Prefeitura ao engenheiro Saturnino de Brito. O relatório que 
Saturnino produziu, a partir da encomenda da Prefeitura, ficou famoso pelo grau de 
conhecimento sobre a dinâmica hidrológica da Bacia. Seu projeto de canalização do 
Tietê previa a construção de duas grandes lagoas de acumulação de águas, junto da 
ponte da Avenida Cruzeiro do Sul e ainda o aterro da várzea com o material a ser 
retirado das lagoas. Em 1927 a Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê passou a ser 
coordenada por João Florence de Ulhoa Cintra e foi reorganizada através da Lei n° 
3101/27 (Grostein, 1987:159). O urbanista suprimiu os lagos previstos por Saturnino e 
propôs a construção de pontes e avenidas marginais ao Rio. Somente em 1938 as obras 
seriam efetivamente iniciadas, na gestão do Prefeito Prestes Maia, com o engenheiro 
Lysandro Pereira da Silva à frente da Comissão (Rocha, 1991). A canalização e a 
construção das avenidas marginais somente foi completada no final dos anos 1970.

Ainda na década de 1920, a Light conseguiu autorização da União e do Governo do 
Estado para iniciar um ambicioso projeto de geração de energia elétrica, que envolveu 
a retificação, canalização e urbanização da várzea do Rio Pinheiros. Os demais rios e 
várzeas importantes da cidade, que chegaram a 1930 sem grandes alterações, 
começaram a ser apropriados nos anos seguintes em função de um novo tipo de 
demanda. Constantemente pressionada pelo aumento dos veículos automotores e da 
demanda por obras viárias, e sem recursos para grandes desapropriações, a Prefeitura 
respondeu à questão através da canalização subterrânea dos rios, aterro das várzeas 
e construção de avenidas de fundo de vale, nos espaços ganhos desta forma.
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1.4 - Interferências do setor energético
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Conforme já referido, na Primeira República, as questões relativas à provisão de 
serviços de infraestrutura urbana vinham sendo resolvidas através do estabelecimento 
de concessões, pelo governo do Estado e Prefeituras, para que empresas privadas 
explorassem comercialmente a prestação dos serviços demandados. Nesse marco foi 
constituída, em 1899, a Companhia The Sao Paulo Railway Light and Power, com 
sede em Ontário. A Cia. tinha como objetivo principal produzir e vender eletricidade, 
sendo este associado a um amplo leque de objetivos complementares. Em 1900, a 
Light obteve o monopólio dos serviços de transporte urbano da Capital. Segundo 
Leme (1990:183), a obtenção da concessão sobre o transporte urbano foi apenas a 
porta de entrada que a Cia. escolheu para iniciar sua atuação no serviço de 
fornecimento de energia elétrica, industrial e residencial, para a cidade. Para operar 
os bondes elétricos, a Light inaugurou, em 1901, a Usina Hidrelétrica de Santana do 
Parnaíba (hoje Edgard de Souza), no Município do mesmo nome, no Rio Tietê, à 
jusante do canal do Anastácio. Em seguida, negociando compromissos relacionados 
com os serviços de transporte e melhoramentos urbanos, com o Prefeito Antônio 
Prado, a Cia. conseguiu obter também o monopólio do fornecimento de energia, em 
1909 (id.ib.). Para regularizar a vazão do Tietê e garantir a produção de energia em 
Edgard de Souza, a Light construiu, entre 1907 e 1910, o Reservatório do 
Guarapiranga, através da barragem deste rio formador do Rio Pinheiros, o qual é 
afluente do Tietê (Seabra, 1987). Grandes estiagens em 1924/25 levaram a empresa 
a projetar a ampliação da capacidade do sistema. Para tanto foi projetado o 
represamento e reversão do Rio Grande, outro formador do Rio Pinheiros, em direção 
ao rio das Pedras, que verte para o oceano. O objetivo desse projeto9 era de aproveitar 
o desnível de 715 metros, entre o planalto e o nível do mar, de forma que as águas 
represadas do Rio Grande teriam seu potencial hidráulico ampliado pela queda, indo 
abastecer a Usina de Cubatão, que começou a funcionar em 1926 (Seabra, 1987:246). 
Em 1927/28, a Light alterou seu projeto inicial e conseguiu junto ao governo do 
Estado a concessão para captar águas diretamente no Rio Tietê e, através da 
retificação e reversão do curso do Rio Pinheiros, lançá-las serra abaixo, de modo a

Conforme Domingos (1984), o primeiro projeto da Light para a geração de energia em Cubatão envolvia a construção 
e interligação de múltiplas barragens e reservatórios nas cabeceiras dos rios Tietê e Juquiá. Mediante concessão 
obtida junto ao governo federal (Decreto n° 16.844/25) e governo estadual (Lei n° 2.109/25), todos esses 
reservatórios de cabeceira poderíam ter suas águas bombeadas para o reservatório do Rio Grande (atualmente 
Billings) e daí serem lançadas serra abaixo para geração de energia.

Ü

Apesar de não integrar a pauta dos higienistas/sanitaristas, a forma como foram 
atendidas as primeiras demandas de energia elétrica da Capital, teve importantes 
reflexos na qualidade e regime dos recursos hídricos da Região Metropolitana. Daí a 
presença, neste Capítulo, de um breve quadro de referência sobre a questão.
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I íPara as questões tratadas nesta tese, o conjunto de intervenções da Light, na Bacia 
do Alto Tietê, teve as seguintes implicações:

pioraram as condições de drenagem da Bacia, em função da elevação da crista 
da barragem de Santana do Parnaíba; da construção da estrutura do Retiro; 
da ampliação do assoreamento dos rios Tietê e Pinheiros; e da não possibilidade 
de utilização dos reservatórios no controle das enchentes, dado que o interesse

ii

i

10 - Em 1946 a Light conseguiu uma terceira concessão, junto ao governo federal (Decreto n° 22.088/46) que lhe 
permitiu reverter toda a vazão da bacia do Tietê a montante de Pirapora do Bom Jesus, mediante alteamento da 
barragem de Santana do Parnaíba. ampliação da capacidade das elevatórias de Traição e Pedreira e construção 
de barragem em Pirapora (Domingos,1984).

ampliar significativamente a capacidade de geração de energia em Cubatão. Essa 
concessão foi estabelecida pela Lei Estadual n° 2.249 de 1927, aprovada pelo 
governador Júlio Prestes de Albuquerque. A Lei foi regulamentada pelo Decreto n° 
4.487/28 que estabeleceu todas as cláusulas do contrato de concessão. De acordo com 
esse contrato, a Cia. poderia desapropriar os terrenos necessários para a ampliação 
do reservatório Billings, formado pela barragem do Rio Grande e também os terrenos 
marginais ao Pinheiros, constituídos por terras alagadiças que seriam saneados com 
as obras de retificação. Com relação a estes, ficou estabelecido que a Light deveria 
revendê-los em hasta pública, observado o preço mínimo correspondente ao valor 
das desapropriações acrescido do custo integral dos benefícios introduzidos pela Cia. 
Segundo Seabra (1987:165-166), a Light conseguiu uma dupla lucratividade nessa 
operação: por um lado os lucros relacionados com a venda da energia, que eram o 
objetivo principal das obras; por outro, os lucros imobiliários decorrentes da venda 
dos terrenos acrescidos dos valores investidos nas obras, que já tinham seu retorno 
garantido, embutido no preço da energia. Por outro lado, ainda segundo Seabra 
(1987:190-192), a delimitação das áreas alagadiças, passíveis de desapropriação, foi 
feita com base nos terrenos atingidos pela famosa enchente de fevereiro de 1929 na 
qual, segundo a autora, a Light atuou produzindo uma inundação, “abrindo” as 
represas Guarapiranga e Billings, que se encontravam totalmente cheias e, com isso, 
fazendo subir a cota da enchente natural, ampliando a área dos terrenos atingidos e 
desapropriáveis. Depois desse episódio, as obras prosseguiram, em ritmo que atendia 
os interesses da empresa e não os prazos estabelecidos no acordo de concessão.10 Essa 
obras compreenderam: a retificação do canal do Pinheiros; a construção de duas 
estações elevatórias (Traição e Pedreira); a estrutura do Retiro, destinada a 
regularizar a entrada das águas do Tietê no Pinheiros; algumas pontes; o aterro do 
antigo leito do Pinheiros; a avenida da margem direita (leste) do Pinheiros; a elevação 
da crista da barragem de Santana do Parnaíba. Apenas em 1961 o conjunto de obras 
estava completo, e a capacidade de geração de energia na usina de Cubatão (depois 
denominada Henry Borden) passou de 44.347 KW para 2.350.000 KW.
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O enfrentamento desses conflitos somente será iniciado na década de 1980, depois 
de completadas as obras do complexo energético de Cubatão e passado o período da 
ditadura militar.
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A coleta e disposição final do lixo sempre foram serviços municipais. No final do 
século XIX, a ocorrência de uma epidemia de peste, em Santos, e as deficiências do 
serviço, na Capital, desencadearam a intervenção do Serviço Sanitário na questão. 
Desde 1892 a limpeza pública era feita pela empresa Deutsch e Dreyfus, contratada 
pela Câmara. O lixo era recolhido por carroças e depositado na margem esquerda do 
Tietê, num terreno próximo à Ponte das Bandeiras (Ribeiro, 1993). Com a posse do 
primeiro Prefeito de São Paulo, o Conselheiro Antônio Prado, em 1899, surgiu a 
oportunidade para a cobrança de melhorias no sistema, pois a cidade ficava cada vez 
mais próxima do lixão e este era um foco de reprodução de ratos, transmissores da 
peste. Segundo Relatório do Prefeito à Câmara, em 1900 eram coletadas 99 toneladas 
diárias de lixo doméstico, correspondendo a 0,41 kg. por habitante. Parte do lixo era 
distribuída entre os chacareiros dos arredores da cidade. O lixo coletado também era 
objeto de trabalho dos catadores que recolhiam trapos vendendo-os para indústrias 
de papel localizadas em Caieiras e Itu (íd.íô.:141). O Serviço Sanitário condenava a 
utilização do lixo como adubo nas chácaras e começou a interferir na atividade dos 
catadores, promovendo a desinfecção dos depósitos de trapos, que ficavam no Brás e 
no Bom Retiro. A Sociedade de Medicina também entrou no debate, argumentando 
que não havia nem condições para a Prefeitura remunerar dignamente os catadores, 
nem garantias sanitárias para a utilização do lixo como adubo.

I

li

da sua proprietária, a 
completamente cheios;
comprometeram a utilização do reservatório Billings para o abastecimento 
público, na medida em que aumentou a poluição de todas as águas da Bacia - 
devida ao crescimento da cidade e ao não tratamento dos esgotos - e que 
essas águas poluídas continuaram a ser encaminhadas para aquele 
reservatório, através da reversão do Pinheiros;
definiram conflitos de interesses entre o setor de abastecimento de águas e o 
setor de energia, pois este passou a trabalhar no sentido de adiar os 
investimentos em tratamento/reaproveitamento das águas da própria bacia, 
em favor das obras de importação de bacias vizinhas, que vinham contribuir 
para o aumento das vazões e, por decorrência, da capacidade de geração de 
energia em Cubatão.

fl
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Buscando europeizar São Paulo, o Prefeito Antônio Prado (1899/1911) mandou 
plantar, durante a sua gestão, mais de 25.000 mudas de espécies exóticas como

I
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Em resumo, os sanitaristas pressionavam o Prefeito para adotar a incineração como 
solução para o tratamento do lixo e se opunham à renovação do contrato com a 
empresa prestadora dos serviços de coleta. Antonio Prado mandou construir um 
incinerador de pequena capacidade, localizado na própria área do lixão, mas o contrato 
com a empresa Deutsch e Dreyfus foi mantido até 1908, quando ela foi substituída 
por outra empreiteira. Também a população do Brás se revoltava contra os péssimos 
serviços prestados pelas empreiteiras da limpeza pública (Ribeiro, 1993:140). Em 
1912, já na gestão de Raymundo Duprat, os serviços do lixo foram assumidos pela 
própria Prefeitura. Segundo Relatório deste Prefeito à Câmara, a situação da 
destinação final do lixo, em 1914, era a seguinte: 10,6% dos resíduos tinham sido 
incinerados; 23,2% entregues a chacareiros; 65,5% depositados nos lixões e 0,7% 
tinham sido reciclados e utilizados como matéria prima pelas indústrias. Esse balanço 
não se alterou muito durante décadas. Em 1925, a Prefeitura adotou um método de 
fermentação em estações zimotérmicas” (PMSP/Sempla, 1988), como tratamento 

prévio do lixo destinado à adubação e precursor das usinas de compostagem. Somente 
depois de 1975, com a edição das legislações ambientalistas, os lixões "oficiais” foram 
gradualmente abolidos e substituídos por aterros sanitários, com melhores condições 
de controle da poluição. Até então, os milhões de toneladas do lixo produzido pela 
cidade foram depositados em terrenos situados na periferia e nos inúmeros pontos 
de despejo situados nas margens dos rios Tietê e Pinheiros.

Em São Paulo, entre 1890 e 1910, o debate sobre as áreas verdes desenvolveu-se em 
diversos registros e com ênfase crescente. No final do século XIX as teorias que 
informavam o urbanismo sanitarista priorizavam o combate aos miasmas. Essas 
emanações mórbidas provenientes da decomposição de detritos deveríam ser 
eliminadas através do enxugamento de pântanos, “blindagem” dos terrenos (através 
de calçamento) e ótimas condições de ventilação, capazes de dispersá-los. Nesse 
momento, o papel das árvores no espaço urbano estava associado às funções de 
purificação dos terrenos, através de capilaridade (Segawa, 1996): “...a árvore é um 
tubo de drenagem em pé, que esgota e disseca o solo, purificando-o.” (Bueno, 1994:45). 
Já no século XX, e ainda no marco do higienismo/sanitarismo, a vegetação urbana 
começou a ser altamente valorizada por suas funções de purificação do ar. (Segawa, 
1996). Por outro lado, a importância dos jardins e parques públicos se tornou central 
nos planos de embelezamento dos logradouros e na transferência das novas formas 
de sociabilidade que se consolidaram na Europa oitocentista, a partir da ascensão da 
burguesia como classe dominante (Segawa, 1996).
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Ainda em 1911, em palestra proferida na Escola Politécnica de São Paulo , Victor da 
Silva Freire defendia a superioridade (em relação a Paris) do sistema de áreas verdes 
adotado em Londres, onde se optara pela criação e conservação de uma grande 
quantidade de pequenos espaços abertos, dispostos de forma que todos pudessem 
usufruí-los, ficando no máximo a um quilômetro de distância, uns dos outros. Nesse 
modelo, “... a utilização dos terrenos não é levada ao extremo. São reservados 
deliberadamente vastos espaços para o ar, a luz, a verdura: está-se ali quase tanto no 
campo como na cidade; trata-se de uma garden city, como dizem os ingleses e está-se 
entretanto, em pleno Londres.” (Freire, 1911:131). Alternativamente, a opção em

plátanos, eucaliptos, ligustros e palmeiras imperiais (Ribeiro, 1993). Já na gestão de 
Raymundo Duprat (1911/1914), os paulistanos tiveram oportunidade de entrar em 
contato mais direto com as tendências do estilo "paysager”, uma linguagem de jardim 
inglês, que já tinha orientado a criação de parques urbanos, na Europa e nos Estados 
Unidos (Kliass, 1989). Às voltas com uma polêmica sobre a escolha entre 3 projetos 
propostos para a urbanização do Anhangabaú, o Prefeito convidou o paisagista francês 
Bouvard, para funcionar como árbitro. Bouvard apresentou um relatório sobre a questão 
e também um esboço de plano para a área, que permitiu a formulação de uma solução 
conciliatória, que foi executada (Toledo, 1981). Em seu relatório, Bouvard destacava 
que, no planejamento da cidade: “... cumpre não esquecer a criação e conservação de 
espaços livres, de centros de vegetação, de reservatórios de ar. Mais a população 
aumentará, maior será a densidade da aglomeração, mais crescerá o número de 
construções, mais alto subirão os edifícios, mais se imporá a urgência de espaços livres, 
de praças públicas, de squares, de jardins, de parques...” (apud Toledo, 1981:103). 
Enfim, a função da vegetação na purificação do ar, estava claramente apresentada 
pelo eminente paisagista. Além de executar a urbanização do Anhangabaú, de acordo 
com o plano de Bouvard, o Prefeito Duprat desapropriou duas áreas para parques 
públicos, ambas localizadas em loteamentos residenciais destinados às elites: a área 
do Parque Villon11, situado na Avenida Paulista e a área da Praça Buenos Aires, no 
loteamento de Higienópolis. O relatório de Bouvard também recomendava a criação 
de um grande parque público na várzea do Carmo, que tinha acabado de ser saneado, 
com a retificação do Tamanduateí. O projeto desse parque acabou por ser contratado 
com outro paisagista francês, Cochet, que tinha escritório no Rio de Janeiro. As obras 
tiveram início em 1918, e foram entregues à municipalidade em 1922, ainda incompletas 
(Kliass, 1989). O Parque D.Pedro II foi inaugurado em 1925.

" - O Parque Villon foi inaugurado em 1892. sendo sua criação associada ao loteamento da Chácara Bela Cintra, 
por Joaquim Eugênio de Lima e à abertura da famosa Avenida Paulista, ocorrido em 1891 (Kliass. 1989). 
Todavia, o terreno do parque inaugurado em 1892 tinha permanecido como propriedade particular, e só 
tornou-se público mediante a desapropriação pela Prefeitura em 1911. Em 1931 o nome do Parque foi alterado 
para Tenente Siqueira Campos.
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Paris era de uma ocupação densa e da criação de grandes parques, em menor 
número.12 Silva Freire, que era Diretor de Obras da Prefeitura de São Paulo, defendia 
a adoção, em São Paulo, de limite máximo para a área ocupada de cada lote, a ser 
incluído na legislação urbanística. Essa exigência foi adotada a partir de 1923, 
com a primeira legislação que regulamentou a abertura de loteamentos. Outra 
exigência foi de doação à municipalidade, pelo loteador, de uma porcentagem da 
gleba loteada, destinada a áreas verdes públicas. De acordo com a Lei n° 2.611, 
de 1923 (art. 8o), a proporção ficou estabelecida em 5% da gleba quando esta 
estivesse situada no perímetro urbano, de 7% quando a gleba estivesse na zona 
suburbana e de 10% quando localizada na zona rural. A Lei vigorou nos territórios 
das elites, onde era demandada, mas a maior parte da cidade continuou a crescer 
à revelia desses dispositivos (Rolnik, 1997). Todavia, apesar dessas restrições, 
contribuiu para dotar a cidade de um pequeno patrimônio de praças públicas. 
Com relação à demanda de áreas verdes pelas elites, observe-se que elas tinham 
também pouca disposição para pagar por elas e usavam seu poder de comando, 
de forma a repassar esse ônus para a administração pública. Nesse sentido foram 
desapropriadas as áreas da praça Buenos Aires e do Parque Villon, que poderíam 
ter sido ganhas para a cidade sem custos, se já vigorasse a exigência de doação de 
áreas verdes no processo de aprovação de loteamentos.

Voltando-se mais uma vez a 1911, e ao discurso de Silva Freire, cabe destacar que 
sua apresentação, recheada de elogios ao urbanismo praticado em Londres, coincidiu 
com a constituição da Companhia “City of São Paulo Improvements and Freehold 
Land Co. Ltd.”, com sede na capital inglesa. A partir daquela data, e da aquisição 
inicial de 12 milhões de m2 de terrenos, na região oeste/sudoeste da Capital, essa 
empresa daria início a execução de loteamentos do tipo “bairro jardim”, destinados 
ao uso residencial das classes de alta renda. A escolha da localização desses 
loteamentos contribuiu muito para consolidar a preferência das elites pela região 
sudoeste da cidade. Assim especificou-se, no caso de São Paulo, o movimento de 
segregação das elites em uma região “geral" da cidade, que caracteriza a estruturação 
das metrópoles brasileiras, conforme comprovado por Villaça (1978 e 1998), Em 1915 
foram contratados para projetar o Jardim América - primeiro loteamento da “City” 
- os arquitetos ingleses Raymond Unwin e Barry Parker, já famosos pela autoria do 
projeto da cidade-jardim de Letchworth (1904) e do bairro jardim de Hampstead 
Garden (1907), ambos nos arredores de Londres (Toledo, 1996). O Jardim América

12 - Conforme dados apresentados pelo próprio Freire, no mesmo artigo, a oferta de áreas verdes em parques 
públicos era muito semelhante nas duas grandes cidades, naquela data. Segundo os índices apresentados pelo 
autor, a proporção era de 1.031 habitantes por hectare de parque, em Londres e de 1.354 habitantes por hectare 
de parque em Paris. Ainda segundo Freire, essa proporção em São Paulo, era de 14.000 habitantes por hectare 
de parque em torno de 1911.
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Finalmente, cabe destaque para a participação do Governo do Estado e da comunidade 
dos cientistas naturais, preservacionistas e conservacionistas no processo de criação 
de reservas de áreas verdes em São Paulo, durante a fase do urbanismo sanitarista e 
dos planos de “embelezamento urbano". A primeira reserva natural da cidade foi 
criada nas áreas desapropriadas pelo Governo para a proteção dos mananciais da 
Cantareira e constitui a Reserva Natural da Cantareira, com 5.600 hectares. Em 
1896, o botânico sueco Alberto Loefgren, que integrava a Comissão Geográfica e 
Geológica do Estado de São Paulo, instalou ali uma Seção de Botânica da Comissão e 
começou a organizar um Horto Botânico. Em 1899 a Seção foi transformada em 
Serviço Florestal e Botânico e deu origem ao Serviço Florestal do Estado, criado em 
1911. A área da Reserva ocupada pelo Horto Botânico foi transformada no Horto 
Florestal em 1917, sendo constituída por um parque aberto ao público, por edifícios 
administrativos e por um setor de viveiros, onde Loefgren fez seus primeiros 
experimentos de replantio de espécies nativas de grande porte (SMA, SEMPLA/1988). 
Juntamente com o zoólogo alemão Hermann von Ihering, que foi diretor do Museu 
Paulista entre 1894 e 1916, Loefgren foi um dos principais defensores da aprovação 
do Código Florestal e um estudioso da flora brasileira. Também von Ihering tinha 
iniciado a implantação de um Horto Botânico no terreno dos fundos do Museu 
Paulista, em torno de 1900. Ainda em 1911, a preservação das matas integrantes da 
Reserva da Cantareira passou a ser atribuição do Serviço Florestal do Estado, cuja 
direção foi assumida pelo agrônomo Edmundo Navarro de Andrade. Navarro defendia 
ardorosamente a adoção generalizada do eucalipto para reflorestamentos, sendo um 
dos responsáveis pela introdução dessa espécie no Brasil. Nesse sentido não era um 
conservacionista e chegou a manifestar-se contra a aprovação do Código Florestal, 
defendendo o direito irrestrito à propriedade. Achava que as florestas brasileiras 
estavam sendo exploradas de modo racional e interrompeu as pesquisas de Loefgren

se diferenciou dos loteamentos até então implantados na cidade, pelo traçado sinuoso 
das vias e pela distribuição dos espaços verdes, no interior das quadras e pontuando os 
cruzamentos das ruas. Por outro lado, a comercialização dos lotes envolveu a adesão a 
restrições contratuais severas em relação às suas possibilidades de ocupação, de forma 
a garantir o uso residencial exclusivo, o padrão horizontal das edificações e a presença 
marcante da vegetação. Este modelo foi reproduzido nos demais empreendimentos da 
“City” e também por outros agentes promotores, destinando-se inicialmente à 
construção de residências para a alta renda. Sua efetiva apropriação pelas elites teve 
repercussões importantes na legislação urbanística e a preservação desse modelo acabou 
por tornar-se objeto de luta de um setor do movimento ambientalista. Por outro lado, 
o traçado viário sinuoso e o respeito pela topografia natural, como partido de projeto 
para loteamentos, disseminaram-se na cidade e também foram utilizados em 
empreendimentos destinados à classe média (Kawai, 2.000).
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1.7 - A mudança de paradigma
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Entre 1925 e 1930 ocorreu uma importante mudança no paradigma que orientava o 
campo de urbanismo em São Paulo, a partir de dois movimentos distintos. Por um 
lado, o progresso da medicina fez com que ela começasse a se desligar do debate 
sobre a produção da cidade e se concentrasse na cura dos indivíduos e no combate 
direto dos recém descobertos vetores causadores das doenças infecciosas, através de

IParece lícita a conclusão de que, apesar dos esforços individuais de alguns cientistas 
naturalistas, foi muito pequena a influência das idéias conservacionistas na 
organização espacial da metrópole. As únicas áreas mais significativas preservadas 
o foram em função da importância que os problemas do saneamento assumiram no 
início do século e do modelo de “bacias protegidas” que os sanitaristas do período 
elegeram como ideal para resolver o problema da produção de água para 
abastecimento público. O abandono desse esquema, em meados dos anos vinte, não 
foi uma decisão apenas conjuntural e isolada pois, na prática, coincidiu com outras 
mudanças nas estratégias de produção do espaço urbano, com conseqüências adversas 
para as condições ambientais da cidade em geral, e de reprodução da classe 
trabalhadora, em particular.

■

Em 1928 as águas do Ribeirão Ipiranga, cuja proteção tinha ensejado a 
desapropriação, pelo Governo do Estado, de 542 hectares de terra em torno de 
suas nascentes, deixaram de ser utilizadas para o abastecimento público porque 
tinham ficado contaminadas. Inicialmente cogitou-se na comercialização das 
terras, mas o Governo desistiu da idéia graças à intervenção do engenheiro 
Fernando Costa, que era Secretario da Agricultura e propôs sua transformação 
em parque público, o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (ou Parque do 
Estado). No mesmo ano, o botânico brasileiro Frederico Carlos Hoehne foi 
convidado para iniciar a organização de um Horto Botânico no local. Completando 
o pequeno sistema de reservas florestais da metrópole paulista, manteve-se a 
desapropriação dos 10.000 hectares da bacia formadora do Reservatório Pedro 
Beicht, que constitui a Reserva Estadual de Caucaia ou Morro Grande, ainda sob 
gestão do setor de abastecimento de água. Por fim, as áreas desapropriadas para 
a proteção dos mananciais do Rio Claro foram transformadas no Parque Estadual 
de Salesópolis (Bueno,1994) e ainda se mantém como manancial.

sobre o valor econômico e medicinal das plantas nativas (Santos,1999:189-190). 
Afortunadamente, as matas nativas da Cantareira sobreviveram à gestão de Navarro, 
mas as funções de Horto Botânico foram totalmente abandonadas naquele local.
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Por outro lado, terminava o período dos planos de melhoramentos e de 
“embelezamento urbano” que de fato refletiam as intenções do poder público no que 
se refere aos seus compromissos com investimentos no espaço urbano. A partir de 
1930, e da consolidação de São Paulo como principal centro industrial do país, o 
agravamento dos problemas habitacionais, de saneamento e de transporte passou a 
ser enfrentado pelo “discurso” do Plano Diretor ou do planejamento urbano integrado, 
cujo objetivo é a administração científica dos “problemas crônicos da cidade”, através 
do seu “equacionamento com precisão” (Villaça, 1999:230) e cuja característica 
principal é a de não ser nunca executado.

investimentos na produção e administração de vacinas. Nesse processo foram 
reformados o Serviço Sanitário do Estado, através do Decreto n° 3.876 de 1925, e o 
Código Sanitário através da Lei Estadual n° 2.121. A reorganização do Serviço 
Sanitário criou várias inspetorias: (i) de higiene do trabalho; (ii) de policiamento 
domiciliar; (iii) de policiamento da alimentação pública; (iv) de fiscalização da 
medicina e dos óbitos; (v) de moléstias infecciosas; e (vi) de educação sanitária. 
(Ribeiro, 1993:249). O eixo principal do Serviço tornou-se o controle das moléstias 
infecciosas, subsidiado pela atividade de educação sanitária. Apesar de mantidas as 
funções de policiamento, a ênfase foi deslocada para as funções de educação, criando- 
se a carreira de educador sanitário. As desinfecções ficaram obsoletas e cederam 
lugar às campanhas de extermínio direto de vetores como moscas e mosquitos. Junto 
à Faculdade de Medicina, foi criada uma cadeira de Higiene, depois transformada 
em Faculdade de Higiene e Saúde Pública. No que se refere às ações de controle do 
espaço urbano, o Serviço Sanitário manteve funções de controle sobre a instalação 
de fábricas, condições de trabalho fabril e comercialização de gêneros alimentícios. 
Todavia, a intervenção nas áreas de cortiço, através do policiamento das condições 
de higiene domiciliar, foi se reduzindo na mesma proporção em que a cidade crescia. 
Esse primeiro movimento compreendeu a separação entre os campos da engenharia 
sanitária e da medicina sanitária. Em 1929, junto ao Instituto de Engenharia de São 
Paulo, foi criada uma Divisão de Engenharia Sanitária, demarcando o campo 
profissional dos especialistas em obras de saneamento.
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2.1 - Crescimento acelerado e controle seletivo

2.1.1 - Sobre a reorganização do bloco no poder
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O tenentismo e a organização das classes médias urbanas em torno do Partido 
Democrático de São Paulo, juntamente com outras dissidências das oligarquias 
agrárias, foram as principais forças sociais que definiram o sucesso da Revolução de 
30. O movimento dos tenentes tinha como base os escalões médios das forças armadas 
e como principal foco de irradiação o Rio Grande do Sul. Seus objetivos eram o ataque

Equacionada a questão da profilaxia das moléstias infecciosas e superada a teoria do 
contágio através do meio, reduziu-se muito o interesse que a burguesia paulistana 
demonstrara, no início do século XX, pelas obras abrangentes de saneamento. Ao 
descuidar do saneamento, o governo não tinha mais como legitimar as ações policiais 
dirigidas à demolição dos cortiços e casas populares, no centro e nos bairros residenciais 
das elites, feitas em nome “da saúde da população”. Por outro lado, em 1930, São 
Paulo já tinha se tornado o maior centro industrial do país, com todas as conseqüências 
daí decorrentes, no que se refere às suas taxas de crescimento demográfico. A presença 
das massas urbanas proletárias deixou de ser uma imagem importada dos grandes 
centros europeus, para tornar-se uma realidade e um elemento estrutural da cidade. 
Assim, o processo de reorganização do bloco no poder, que se seguiu à Revolução de 30, 
teve, em São Paulo, de enfrentar questões novas, relativas à organização do espaço 
urbano e à reprodução das classes populares, sem abrir mão dos privilégios das elites e 
tampouco das taxas de acumulação do capital. Quem pagou essa conta foram o sacrifício 
das classes trabalhadoras e o comprometimento das condições ambientais da cidade. 
A fórmula encontrada pela burguesia, para garantir seus interesses na cidade, levou 
cerca de dez anos para ser construída e conseguiu atenuar grande parte dos conflitos 
sociais relativos ao espaço urbano durante um longo período que durou, 
aproximadamente, de 1930 a 1970. Basicamente, ela envolveu:

a consolidação da segregação espacial das elites numa única região da 
cidade, para a qual foi dirigida a maior parcela dos investimentos públicos 
em melhoramentos urbanos;
a “solução" da questão da habitação popular através da autoconstrução 
da moradia, em terrenos localizados na periferia urbana, em loteamentos 
irregulares, precários e carentes de toda infra-estrutura e equipamentos 
públicos;
a elaboração de um discurso sobre o planejamento urbano, cheio de 
argumentos técnicos e pretensões científicas, cuja pièce de resistance é o 
Plano Diretor
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jurídico-político às oligarquias dominantes e o resgate da “pureza” das instituições 
republicanas, a partir de um ideário centralizador, “elitista” e nacionalista (Fausto, 
1970:63). Conforme já referido no Capítulo I, os tenentes foram muito influenciados 
pelo “nacionalismo agrário” (id.ib:68) de Alberto Torres que, por outro lado, também 
teve grande influência nas idéias dos conservacionistas que militavam em defesa do 
Código Florestal, nas décadas de 30 e 40, especialmente no Rio de Janeiro 
(Santos, 1999). Todavia, nem os tenentes, nem o reformismo conservacionista de 
Alberto Torres, tiveram influência direta em São Paulo, depois de 30. O mesmo não 
ocorreu com o PD que, desde sua fundação, passou a ter atuação importante na vida 
da cidade e a envolver-se com seus problemas urbanos e ambientais.

Todavia, conforme Fausto (1995), o Partido Democrático era essencialmente uma 
organização representativa da classe média tradicional, constituída por profissionais 
liberais e jovens filhos de fazendeiros de café. Também não era modernizante , no 
sentido de se identificar com o moderno setor industrial, sendo sua coerência interna 
estabelecida pela defesa da reforma política e do antiindustrialismo (Fausto, 1970:33). 
Dentre os primeiros integrantes do PD, destacavam-se seu primeiro presidente, o

De qualquer modo o tenentismo e o Partido Democrático tinham em comum a luta 
pela reforma política e buscaram tirar proveito do descontentamento que atingia as 
populações urbanas na década de 20, para atingir esse objetivo. Em 1924, a população 
de São Paulo estava enfrentando problemas com a carestia (Fausto, 1970:94), falta 
d água e redução no número de bondes devido a uma prolongada estiagem 
(S.Paulo.Prefeitura, 1992:49). Nessa situação, a cidade foi tomada de assalto por tropas 
rebeldes organizadas pelos tenentes e lideradas pelo General Isidoro Lopes. A revolta 
contou com a simpatia popular e os tenentes foram recebidos com palmas. (Fausto, 
1970). “As autoridades do governo estadual fugiram e as tropas legalistas 
bombardearam impiedosamente a cidade, desorganizando os transportes e o 
abastecimento, e causando enormes danos e vítimas junto à população civil, pois os 
petardos caiam indiscriminadamente no Centro, Belenzinho, Brás e Mooca.” (PMSP/ 
SERA, 1992:49). Aparentemente, o bombardeio não foi tão indiscriminado pois, 
excetuado o Centro, as demais localizações referidas eram bairros populares 
densamente ocupados. A ocupação pelos rebeldes e os bombardeios das “tropas 
legalistas” duraram cerca de 20 dias, ao final dos quais o General Isidoro resolveu 
entregar-se para poupar a população civil dos ataques (Rolnik, 1997). Esses 
acontecimentos colaboraram para uma mobilização das forças dissidentes do regime 
e para a organização de um novo partido político, o Partido Democrático, PD, com 
um programa liberal. (Fausto, 1995:318). Pela primeira vez, durante toda a Velha 
República, foi rompido o monopólio do PRR o Partido Republicano Paulista, que 
representava a hegemonia das oligarquias cafeeiras.
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Catedrático da cadeira de Urbanismo da Escola Politécnica, Anhaia Mello era um 
entusiasta da democracia liberal norte-americana e das suas modernas técnicas de 
planejamento e gestão urbana. Acreditava também na excelência dos modelos ingleses 
e norte-americanos das cidades-jardim, bairros-jardim e unidades de vizinhança, 
como unidades de planejamento. Como Prefeito, em 20 de março de 1931, através do 
Ato Municipal n° 127, aprovou uma lei de zoneamento especial, para preservar as 
características dos bairros-jardim executados pela Cia. City, abrangendo as áreas 
dos loteamentos do Jardim América e Jardim Europa. Entendia que através de 
campanhas de esclarecimento, conscientização e exemplos concretos, os modelos 
europeus e norte-americanos poderíam ser transferidos e resolveríam os problemas 
crônicos da metrópole paulista. Defendia o estabelecimento, por legislação, de limites 
rígidos para o crescimento e adensamento da cidade. Durante 35 anos militou em 
defesa da instituição do Plano Diretor e foi o inspirador da fundação da Sociedade 
Amigos da Cidade, SAC, criada em 25 de janeiro de 1935, com a finalidade cívica de 
apoiar o governo na tarefa de difundir e implantar o urbanismo (Mello, 1935). Na 
década de 50, a SAC, que tinha caráter bastante elitista (Sposatti, 1.988) desdobrou- 
se em dezenas de Sociedades de Amigos do Bairro, SABs, que passaram a abranger 
também os bairros populares e se transformaram em canais de interlocução entre a 
administração e a população, para encaminhamento das suas demandas. Também 
na década de 50, quando a Capital vivia um forte impulso industrializante e a Grande 
São Paulo já se definira como pólo da indústria automobilística brasileira, Anhaia

Com a vitória da revolução de 30, desencadeou-se no país uma crise de hegemonia que, 
evidentemente, afetou a capital paulista. Entre outubro de 1930 e setembro de 1934, a 
cidade teve doze prefeitos. No que concerne o tema desta tese, o mais importante deles 
foi o engenheiro-arquiteto Luiz Ignacio de Anhaia Mello, membro do Partido 
Democrático e integrante do novo bloco no poder. Sua curta gestão teve dois períodos: 
de 06 de dezembro de 1930 a 25 de julho de 1931 e de 14 de novembro a 04 de dezembro 
de 1931. Apesar de curtos, esses períodos foram importantes, para a notoriedade que 
Anhaia adquiriu, como urbanista e estudioso dos problemas da cidade.

Conselheiro Antônio Prado, ex-Prefeito de São Paulo, o jornalista Paulo Duarte, e 
figuras ligadas ao café, como Sampaio Vidal e Paulo Nogueira Filho. Este último era 
pai do ambientalista conservacionista Paulo Nogueira Neto, que foi Secretario da 
SEMA entre 1973 e 1985, e que ainda milita junto ao movimento ambientalista. O 
objetivo central do Partido era a reforma política por meio da instituição do voto 
secreto e obrigatório, representação das minorias, independência dos três poderes e 
entrega ao Judiciário da fiscalização eleitoral. Essa pauta vinha ao encontro dos 
anseios das classes médias urbanas que aspiravam ampliar sua participação nas 
atividades ligadas ao Estado, até então sob controle das oligarquias. Na prática, as 
reformas introduzidas por Vargas, atenderam a esse objetivo.
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A apropriação do discurso de Anhaia por grupos ambientalistas contemporâneos, 
constituídos em torno de lutas pela preservação dos bairros residenciais de alto padrão, 
não foi casual. O discurso do urbanista, exaustivamente apresentado em mais de 20 
artigos publicados em revistas especializadas, misturava o ideário antiindustrialista 
do romantismo sócio-político e o reformismo dos socialistas utópicos, do início do 
XIX, com a agenda do urbanismo sanitarista do início do século XX. Todas essas 
idéias integram o ideário do ambientalismo, com diferentes ênfases, destacando-se: 

o antiindustrialismo;
o reformismo em relação à propriedade da terra, destacando-se no caso da 
propriedade imobiliária urbana, os conteúdos da agenda de reforma urbana, 
relativos à recuperação da valorização imobiliária gerada pelos investimentos 
públicos;

- a valorização e defesa das áreas verdes no espaço urbano, tanto por suas funções 
relacionadas com a salubridade do ambiente físico, quanto por suas funções sociais 
para a recreação e sociabilidade da população;
a idéia de limites de crescimento para as aglomerações urbanas.

I

Voltando aos acontecimentos que sucederam a Revolução de 30. O liberalismo do 
Partido Democrático não suportou pacificamente a centralização do poder que Vargas 
imprimiu ao seu governo. Ainda em 1930, Getúlio tinha dissolvido o Congresso 
nacional, os legislativos estaduais e os municipais. Os tenentes que tinham assumido 
postos junto ao governo federal distanciavam-se cada vez mais dos pontos de vista da 
democracia liberal; defendiam o prolongamento da ditadura e medidas de 
nacionalização das minas, dos meios de transporte e de comunicação. Os democratas 
lutavam pela constitucionalização do país e revoltavam-se contra a nomeação do 
interventor João Alberto, representante do tenentismo, para o Governo do Estado 
de São Paulo. Apesar de contarem com o apoio de alguns núcleos da classe média e 
do operariado, os tenentes tinham contra si a ampla maioria da população de São 
Paulo (Fausto,1995:342). A bandeira da constitucionalização e da autonomia regional 
facilitou a reaproximação entre o PD e o PRR Uma tentativa de invasão de um jornal 
tenentista, promovida pela resistência democrática, resultou na morte de 4 rapazes 
(Miragaia, Marcondes, Drauzio e Camargo) por tiros disparados da sede do jornal. A 
sigla MMDC tornou-se símbolo da Revolução Constitucionalista, que estourou em 
São Paulo, em 9 de julho de 1932. O plano dos revolucionários era realizar um ataque

defendeu a proibição da instalação de novas indústrias no Município (Mello, 1957). 
Na década de 80, as diversas Sociedades de Amigos de Bairro, representativas dos 
bairros-jardim da Cia. City, organizaram-se no Movimento Defenda São Paulo, que 
se tornou importante interlocutor da política urbana do Município e defensor ardoroso 
da qualidade de vida dos bairros das elites, com base no discurso ambientalista.
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Assim, o período constitucional do primeiro governo de Getúlio coincidiu com o 
restabelecimento da hegemonia das elites paulistas que, através do PRR tinham se 
aliado aos interesses da burguesia industrial, representada pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP (Fausto, 1970). Na Capital, Fábio da Silva 
Prado assumiu a Prefeitura e se manteve no poder entre 1934 e 1938. Ao mesmo 
tempo, crescia o autoritarismo como marca do governo, em todos os níveis (federal, 
estadual e municipal). Isso ocorria com o apoio dos liberais democratas e também 
das forças de esquerda. Estas, por associarem a democracia ao poder das oligarquias. 
Os liberais, por temerem as reformas sociais e o crescimento das esquerdas que, 
desde 1935, estavam organizadas através da Aliança Nacional Libertadora, cujo 
presidente de honra era Luís Carlos Prestes. (Fausto, 1995). Entre 1935 e 1937 houve 
uma escalada de combate aos comunistas que culminou com o fechamento do 
Congresso, em 10 de novembro de 1937, revogação da Constituição e instalação do 
Estado Novo. Como ditador, entre 1937 e 1945, Getúlio passou a concentrar todos os 
poderes sobre a nação. Nesse período, o governo do Estado de São Paulo foi exercido 
por 3 interventores, todos provenientes da elite regional, sendo dois do PRP Na 
Capital, a Prefeitura foi assumida por Francisco Prestes Maia, que administrou a 
cidade entre maio de 1938 e novembro de 1945. Tanto Fábio da Silva Prado, quanto 
Prestes Maia, assumiram um modelo de administração técnica, buscando desvincular- 
se da política e das questões sociais. De acordo com a ordem vigente, eles eram simples 
representantes, ao nível local, do Presidente da República.

Em 1924, ainda no marco dos “planos de melhoramentos” que organizavam os

à Capital da República e exigir do governo o atendimento de suas reivindicações. 
Todavia, São Paulo ficou isolado na empreitada, contando apenas com a Força Pública 
do Estado e com o apoio da população. O movimento uniu os cafeicultores, os 
industriais e a classe média. Somente a classe operária ficou à margem dos 
acontecimentos. (icf.í6.:346). A imagem do Estado de São Paulo como a locomotiva 
que movia o desenvolvimento do país surgiu nessa conjuntura e foi assumida com 
orgulho pelos paulistas. Depois de 3 meses de lutas, os revolucionários foram 
derrotados. Apesar de vitorioso, Vargas teve de reconhecer a importância de negociar 
com as elites paulistas. Em 1933 foi nomeado interventor para São Paulo, Armando 
Salles de Oliveira, paulista, vinculado ao Partido Democrático e cunhado de Júlio 
Mesquita Filho, diretor do jornal O Estado de São Paulo. Ainda em 1933, Getúlio 
convocou eleições para a Assembléia Constituinte. Em São Paulo, a Frente Única, 
que aglutinava o PRP e o PD, teve uma vitória esmagadora. A Constituição foi 
promulgada em 1934.
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Conforme mencionado, os primeiros sinais de segregação das elites no espaço urbano 
de São Paulo aconteceram no final do século XIX, no marco legal dos códigos 
sanitaristas, a partir de medidas que visavam a expulsão dos cortiços da área central 
da cidade. Naquele momento todas as vantagens espaciais da cidade se encontravam 
no centro e era ali que a burguesia tinha suas residências. A intensificação das 
atividades de comércio e serviços, o ruído, o movimento das pessoas e o tráfego fizeram 
com que essa localização deixasse de atender aos padrões de qualidade de vida 
almejados pelas classes dominantes. Surgiram os primeiros bairros residenciais, para 
atender a demanda por um novo estilo de morar: Campos Elíseos, Vila Buarque, 
Higienópolis e a Avenida Paulista. A lucratividade desses empreendimentos definiu

investimentos do poder público no espaço urbano durante a Primeira República, a 
Câmara recebeu da Prefeitura, o “Projeto da Avenida de Irradiação”. O Projeto visava 
enfrentar o congestionamento do tráfego na área central e tinha sido elaborado na 
Diretoria de Obras, pelos engenheiros João Florence de Ulhoa Cintra e Francisco 
Prestes Maia. Entre 1924 e 1926, Ulhoa Cintra e Prestes Maia publicaram, no Boletim 
do Instituto de Engenharia, uma série de 4 artigos, sob o título Um problema atual. 
Os grandes melhoramentos de São Paulo, nos quais apresentaram os fundamentos 
teóricos do Projeto da Avenida de Irradiação e do seu principal desdobramento, o 
Plano de Avenidas, que Prestes Maia iria assinar sozinho, em 1930. O tema central 
desses trabalhos, a circulação viária, indicava a principal questão que iria polarizar 
o debate dos urbanistas e os investimentos públicos, em São Paulo, nas décadas 
subsequentes. Em 1925, havia 7.700 automóveis particulares na cidade e esse número 
crescia de forma discreta. Por outro lado, a média de passageiros transportados por 
bonde, era de 464.000 passageiros/dia, em 1927 (Emplasa,2001:102). O sistema de 
transporte coletivo atendia mal às necessidades da população e os ônibus começavam 
a substituir os bondes.

Em 1930, São Paulo já era o principal centro industrial do país, prenunciando sua 
liderança como centro econômico e já definindo a enorme concentração de capitais 
na cidade. Dessa condição, decorria a valorização potencial dos imóveis urbanos. No 
início do século, os valores imobiliários decresciam do centro para as áreas periféricas 
(Rolnik, 1997:122) e a facilidade de acesso ao centro, condicionava a valorização 
diferenciada das periferias. “A acessibilidade é o valor de uso mais importante para 
a terra urbana...” (Villaça,1998: 74), em função das possibilidades que propicia para 
o usufruto dos efeitos úteis da aglomeração. Também a presença da infra-estrutura 
condiciona esses diferenciais de valor, porém em menor escala. Daí decorria a 
articulação entre os interesses imobiliários da burguesia e a escolha das obras viárias 
que a Prefeitura iria priorizar. A segregação territorial foi a forma encontrada pela 
burguesia para otimizar para si as vantagens dos investimentos públicos no espaço.
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Assim, não foi por acaso que, depois das crises político-econômicas do período 1924- 
1934, a retomada das obras urbanas, pelo Prefeito Fabio Prado, se dirigiu à execução 
da Avenida 9 de julho, ligando o Jardim América ao centro. Começava a execução do 
Plano de Avenidas proposto por Prestes Maia em 1930. Sua gestão como Prefeito iria 
intensificar o ritmo da execução do Plano, sem quebrar a lógica de concentração dos 
melhoramentos no setor sudoeste da cidade.

Todavia, a conquista de privilégios em relação à localização dos investimentos públicos 
não era suficiente para o atendimento das demandas da burguesia em relação ao 
espaço urbano. Havia necessidade de instrumentos de preservação desses privilégios, 
mais seguros e eficientes do que as leis de mercado. Nesse sentido, deu-se o 
aperfeiçoamento da legislação urbanística e, em especial, o desenvolvimento da 
legislação de zoneamento. O Código de Posturas Municipais e o Código Sanitário do 
final do século XIX, já eram legislações de zoneamento, ao disciplinar os cortiços na 
zona central da cidade (Villaça, 1986). Em 1929, o primeiro Código de Obras de São 
Paulo, conhecido como Código Arthur Saboya (Lei Municipal n° 3.427/1929), através 
dos seus artigos 42 a 46, estabeleceu para um grande conjunto de ruas, o uso 
exclusivamente residencial unifamiliar dos lotes, e exigências relativas a recuos, 
cercamentos, arborização e gabarito máximo de dois pavimentos. No artigo 45, 
destacava-se uma lista de ruas (todas pertencentes ao Jardim América e Jardim 
Europa), para as quais, além das exigências anteriores, constavam também: o recuo 
de frente obrigatório de 6 metros, a frente mínima do lote de 20 metros, o lote mínimo 
de 900 metros quadrados e o limite para a área edificada, de 25% da área do lote. 
Conforme já referido, a comercialização dos lotes nos empreendimentos do Jardim 
América e Jardim Europa tinha envolvido a adesão dos adquirentes a uma convenção

um rico filão para o mercado imobiliário: a produção de bairros exclusivos das classes 
de alta renda. Sua expansão rompeu o modelo inicial de segregação, definido pela 
dualidade centro periferia, e revelou um novo padrão, perfeitamente caracterizado 
por Villaça (1978,1989,1998), que estudou em profundidade o processo de segregação 
territorial das elites, nas metrópoles brasileiras. A essência desse padrão é o 
deslocamento dos bairros da alta renda em sentido radial, de forma a mantê-los 
concentrados num mesmo setor de círculo. No caso de São Paulo, o setor sudoeste. 
Através desse padrão, a burguesia otimiza suas condições de acesso ao centro e os 
benefícios dos investimentos públicos no espaço, especialmente em obras viárias, 
controlando a concentração destas numa mesma região da cidade. Através dessa 
estratégia e apesar das suas diminutas dimensões, a classe dominante consegue, em 
grande medida, resolver suas necessidades relativas à qualidade do espaço urbano e 
desvencilhar-se da solução dos “problemas crônicos da cidade”, ou seja, das condições 
de reprodução da classe trabalhadora.
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de loteamento, na qual estavam definidas restrições para o seu aproveitamento. 
Deveria haver uma coincidência entre as exigências da nova lei e aquelas mas, 
aparentemente, a Lei foi mais exigente.

h
II 
íi

13 - Esse mesmo tipo de zoneamento seria adotado de forma abrangente para todo o território do Município, 
somente em 1972.

Em 20 de março de 1931, através do Ato Municipal n° 127, o então Prefeito Anhaia 
Mello aprovou uma lei específica de zoneamento, abrangendo apenas a área dos 
loteamentos do Jardim América e Jardim Europa, executados pela Companhia City. 
De acordo com os 3 artigos desse Ato, nas “zonas” especificadas, somente poderiam 
ser construídas residências unifamiliares, observando-se recuos de 6 metros em 
relação à rua. Também ficava permitida, dentro das zonas, a criação de núcleos 
comerciais para atender as necessidades de seus moradores, limitados a um núcleo 
para cada círculo com raio de 400 metros, e desde que fosse comprovada a anuência 
à criação desses núcleos, por 75% dos proprietários dos imóveis. Apesar da destinação 
exclusivamente residencial já estar contemplada no Código Arthur Saboya, o Ato 
editado por Anhaia, trazia algumas inovações à legislação urbanística da Capital: (i) 
introduzia o conceito de zona de uso, traduzindo o conceito de zoning que vinha 
sendo aplicado pela legislação urbanística norte-americana, há alguns anos13; (ii) 
introduzia o critério de anuência dos vizinhos, como condição de aceitação para uma 
flexibilização da disposição legal, no caso dos núcleos comerciais; (iii) apresentava 
com clareza, os pressupostos que embasavam a adoção do zoneamento; (iv) instituía 
junto à Diretoria de Obras e Viação, uma Comissão que, sob a presidência do Prefeito, 
deveria fazer “...o estudo das características e necessidades dos diversos distritos 
urbanos e elaboração de um regulamento diferencial de especialização (zoning) para 
toda a cidade de São Paulo.” (Ato n° 127, art. 3o). Observe-se o uso da expressão 
“regulamento diferencial de especialização” ou do termo zoning (em inglês), no lugar 
de “zona”, pois zonas já existiam na cidade e eram as zonas: central, urbana, 
suburbana e rural. Dentre os pressupostos, apresentados pelo Prefeito como 
“considerandos”, apareciam os conceitos que justificavam o zoning.
- o controle do uso da propriedade de forma incômoda, nociva aos vizinhos e 

prejudicial aos valores urbanos;
- o interesse na definição prévia dos usos urbanos, visando a otimizar o 

funcionamento do sistema viário e demais infraestruturas;
a proteção aos capitais investidos em imóveis urbanos;
a importância da adoção de um “regulamento diferencial ou de especialização 
(zoning) ”, para impedir que a especulação imobiliária provoque mudanças rápidas 
e prematuras no uso dos imóveis, em detrimento da propriedade particular e da 
estética urbana.
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Apesar de resolver o problema de disciplinar o mercado imobiliário nas áreas mais 
valorizadas da cidade, ou seja, de resolver uma disputa que se dá entre os diversos 
interesses da própria classe dominante (que é a única que tem recursos econômicos 
para pagar o preço de mercado das localizações mais valorizadas), o zoneamento não 
era minimamente demandado pelas classes populares, que tinham outras questões 
das quais se ocupar, muito mais graves e prementes do que os “incômodos de 
vizinhança”. Ao contrário, até onde estava inteirada sobre o assunto, a classe 
trabalhadora sabia que a legislação urbanística somente contrariava seus interesses, 
fosse através da segregação dos cortiços, fosse através de exigências de padrões 
urbanísticos impossíveis de serem atendidos nos limites da sua capacidade econômica 
e pela faixa do mercado imobiliário à qual ela tinha acesso.

O professor Anhaia não poderia ter sido mais didático. Direitos de vizinhança, proteção 
do valor de mercado da propriedade imobiliária, compatibilidade entre infra-estrutura 
viária e uso do solo, controle da especulação imobiliária. Vários ingredientes que 
iriam compor o discurso do planejamento urbano e outros, que seriam 
estrategicamente omitidos nas leis de zoneamento da cidade, estavam ali presentes. 
Reelaborados, complementados e esmiuçados, esses argumentos continuariam 
ocupando durante décadas, o discurso dos urbanistas e dos membros das associações 
de defesa dos bairros residenciais das elites.

Em 1934, o Ato n° 663, do Prefeito Antônio Carlos Assunção, consolidou e atualizou 
as disposições do Código de Obras Arthur Saboya, alterando-as em alguns pontos. 
No que se refere ao zoneamento para uso exclusivamente residencial dos Jardins 
América e Europa, o Ato n° 663, através dos artigos 39, 40 e 41, reproduziu na íntegra 
os 3 artigos do Ato n° 127 de Anhaia Mello. A única mudança foi introduzida no 
artigo 3o do Ato de Anhaia, referente à Comissão de estudos sobre o zoning: o tempo 
do verbo foi alterado para futuro e, assim, a Comissão não “estava” instituída, mas 
“seria” instituída. Com relação às demais ruas exclusivamente residenciais, que 
constavam do Código de 1929, o Ato n° 663/34 manteve apenas as exigências de 
recuos e limites de ocupação dos lotes, eliminando sua destinação exclusiva ao uso 
residencial unifamiliar. Nos anos subseqüentes, as demandas relativas ao 
estabelecimento da exclusividade desse uso, foram atendidas mediante 
enquadramento nas disposições do Artigo 40 do Ato n° 663, através de Decretos 
específicos para as áreas de interesse da burguesia.

Por outro lado, no contexto sócio-político da Revolução de 30, ...as demandas das 
massas populares urbanas cresciam e sua consciência social se desenvolvia.” 
(Villaça, 1999:203). Além de ter de disfarçar o fato de que a legislação urbanística 
somente atendia aos seus interesses, a burguesia teve de inventar algum estratagema
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Do ponto de vista sócio-econômico, o Estado Novo representou uma aliança da 
burocracia civil e militar e da burguesia industrial, cujo objetivo foi de promover a 
industrialização do país sem grandes abalos sociais (Fausto, 1995:367). Nesse contexto, 
o governo tomou diversas medidas para enfrentar o problema da habitação social. 
Junto à sociedade, alterou-se a idéia liberal dominante no início do século - segundo 
a qual a habitação popular devia ser provida pelo mercado e, em especial, pelo setor 
rentista através do aluguel, em função da baixa remuneração salarial e conseqüente 
incapacidade de poupança do proletariado - e tornou-se consenso a necessidade de 
intervenção do poder público no setor. “Esse consenso respaldou a criação ou 
fortalecimento dos órgãos governamentais encarregados de produzir ou financiar a

para superar a impossibilidade política de anunciar previamente os planos de obras 
públicas, explicitando o fato de que estes favoreciam francamente os seus bairros de 
moradia, os seus negócios e as suas áreas comerciais, de serviços e lazer. Essa 
dificuldade foi superada através da ideologia, ou seja, através da construção de um 
discurso capaz de legitimar as relações sociais de dominação/exploração e de fazer 
com que estas apareçam como verdadeiras e justas (Villaça,1999). No caso, esse 
discurso foi o Plano Diretor. A era dos planos de melhoramentos começou a ser 
substituída pela ideologia do planejamento, iniciando um longo período de elaboração 
de estudos abrangentes sobre os problemas da cidade, os quais envolviam todo o 
território e os mais variados aspectos da vida urbana (físicos, sociais, culturais, 
etc.). O planejamento multidisciplinar, ou integrado, ou simplesmente o Plano Diretor, 
partia da idéia de que um conhecimento sistemático da cidade seria condição suficiente 
para prever cientificamente suas necessidades futuras e formular normas capazes 
de garantir sua provisão. Na prática, essa atividade descolou-se da ação concreta do 
Estado e tornou-se uma finalidade em si. Os planos passariam a ser avaliados por 
sua coerência interna, por seus aspectos técnicos, por suas idealizações da cidade, e 
não pela sua capacidade de orientar o enfrentamento dos problemas reais da 
população. Paralelamente, as obras seguiríam a lógica dos velhos planos de 
melhoramentos e embelezamento das áreas de interesse da burguesia, com a diferença 
de que, agora, elas não eram previamente anunciadas (id.ib.). É lógico que essa 
estratégia, apesar de importante, não era suficiente para atender as demandas das 
massas populares urbanas. No início dos anos 1940, o cenário de São Paulo era 
contraditório e ambíguo: enquanto os trabalhadores sofriam com a falta de moradia, 
a cidade era "... renovada por novas avenidas e embelezada por arranha-céus, num 
contexto de opulência, especulação imobiliária e industrialização.” 
(Bonduki, 1998:249)
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Por outro lado, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942 impulsionou 
o processo de industrialização ao forçar a demanda pela substituição de importações. 
A concentração do parque industrial em São Paulo foi reforçada, em função da 
tendência de aproveitamento das vantagens prévia existentes na cidade, com 
repercussões significativas no crescimento do proletariado. Entre 1940 e 1950 a 
população da Capital passou de 1.337.644 para 2.198.096 habitantes. As políticas 
de habitação social não conseguiram atender o crescimento da demanda, inclusive 
porque foram, em grande parte, apropriadas pelas faixas de renda média. Para 
garantir os interesses da indústria, controlar as pressões sobre o salário e reafirmar 
seus compromissos com o trabalhador, o Governo resolveu interferir no mercado de 
aluguéis, tabelando-os e controlando os despejos, a partir de 1942. Apesar do apoio 
popular, essa legislação teve resultados contraditórios. Por um lado, desestimulou os 
investimentos na produção de habitações pelo setor rentista e direcionou os capitais 
para a produção industrial (Bonduki,1998). Por outro lado, contribuiu para agravar 
a crise da moradia popular, a partir da redução da oferta de casas de aluguel.

produção de habitações, como as Carteiras Prediais dos Institutos de Aposentadoria 
e Pensões (lAPs), e a Fundação da Casa Popular.” (Bonduki, 1998:80). Associado a 
esse consenso, surgiu a ideologia da casa própria, decorrente: por um lado, das 
possibilidades de desenvolvimento capitalista criadas pela política de financiamento 
da habitação e, por outro lado, da função política de dar estabilidade ao regime, 
através da valorização do trabalhador e da família.

>« - Conforme Bonduki (1998:288), seria ingênuo admitir que o Estado que no início do século tinha montado um 
aparato para-militar visando eliminar os focos de contágio das doenças infecciosas e que, depois da revolução de 
30 vinha inteferindo de forma autoritária em diversas áreas da atividade econômica privada, fosse incapaz de 
coibir a expansão dos loteamentos populares irregulares, se assim o quisesse.

's  ruas particulares foram regulamentadas na Lei n 2.611 de 1923 e essa regulamentação permaneceu 
praticamente sem alterações no Código Arthur Saboya de 1929 (artigo 552) e no Ato n° 663 de 1934 (artigo 773).

Para enfrentar essa nova situação, surgiu em São Paulo, durante a década de 40, um 
novo pacto, não explicitado, entre Estado, capital e trabalho. Para atender uma 
necessidade básica de reprodução da força de trabalho, sem pressionar as taxas de 
acumulação do capital, o Estado abriu mão do seu poder de controle sobre a produção 
do espaço urbano14 e passou a ignorar a impressionante expansão da auto-construção 
da casa própria, pelo trabalhador, em loteamentos periféricos, irregulares, clandestinos 
e precários. Desde então, o modelo da autoconstrução da moradia na periferia tornou- 
se a grande “solução” habitacional da metrópole paulista. Para viabilizar essa solução, 
concorreram:

a omissão do poder público, em relação à aplicação da sua própria legislação 
urbanística que manteve praticamente inalterados seus padrões de cidade ideal , 
com exceção das famosas “brechas” que permitiam: (i) a existência de vias 
particulares15; (ii) a aceitação pela Prefeitura dos arruamentos abertos
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Conforme Bonduki, entre 1940 e 1950, cerca de 100 mil famílias, ou mais de 500 mil 
pessoas, passaram a morar em casa própria em São Paulo, sendo a grande maioria 
em loteamentos periféricos, que estavam desocupados até os anos 20. “Enfrentar e 
dominar a periferia passou a ser a tarefa cotidiana de centenas de milhares de 
trabalhadores, que construíram em silêncio uma São Paulo muito maior do que a 
oficial.” (Bonduki, 1998:294) Essa cidade “clandestina” continua a crescer até o 
presente, tendo ultrapassado os limites da Capital entre 1960 e 1970. Além do sacrifício 
que representa para o próprio trabalhador e sua família, as repercussões desse modelo 
sobre as condições ambientais do conjunto da metrópole são cada vez mais graves, 
conforme será apresentado em seguida.
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Observe-se que, até a década de 1920, a profusão de loteamentos abertos na periferia 
não tinha relação direta com o modelo de expansão periférica que iria se consolidar 
depois. Até então o retalhamento do cinturão de chácaras era um tipo de aplicação 
de capital que visava a valorização futura e que não exigia investimentos imediatos 
em infra-estrutura porque não havia demanda para os lotes que permaneciam, na 
sua grande maioria, desocupados (Grostein, 1987). A partir dos anos 40 esse processo 
se altera. Os trabalhadores começam a adquirir os lotes em prestações e, diante das 
dificuldades crescentes de resolver a questão da moradia, passam a enfrentar, por 
um lado o sobre-trabalho nos fins de semana para produzir a própria casa e, por 
outro, a precariedade dos loteamentos carentes de tudo (sem pavimentação, água, 
esgotos, luz, acesso ao abastecimento, escola, centro de saúde, etc.) e, principalmente, 
distantes dos locais de trabalho. Essas distâncias exigiam um sacrifício diário de 3 
horas, ou mais, necessárias para o deslocamento casa/emprego, com o ônus adicional 
de enfrentar as péssimas condições do transporte coletivo.

i

.1
i

I!

irregularmente (artigo 762 do Ato n° 663/34); (iii) a emissão de alvará para 
edificação em ruas que não estivessem aprovadas nem regularizadas (artigo 781 
do Ato n° 663/34); (iv) a dispensa de alvará para a construção de casas operárias 
na zona rural, através do Ato n° 572/34 (Bonduki, 1998:292).
a substituição gradual, a partir de 1924, dos bondes pelos ônibus como base do 
sistema de transporte coletivo, que ocorreu mediante alguma participação da 
Prefeitura, inicialmente ao tentar regular os serviços prestados pelas empresas 
autônomas que concorriam com a Light16 e, finalmente, criando a Companhia 
Municipal de Transportes Coletivos, CMTC, em 1947.

16 - A Light deteve a concessão dos serviços de transporte coletivo da Capital, entre 1900 e 1941.
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A entrada do Brasil na 2a Guerra Mundial em 1942, apoiando os Estados Unidos e as 
democracias, forneceu argumentos para uma nova campanha de democratização do 
país, encabeçada pelas forças liberais democráticas. Em 1945, a volta das tropas 
brasileiras que tinham participado do conflito, contribuiu para aumentar essas 
pressões. Getúlio perdeu o controle que exercia sobre as altas patentes militares e, 
ao mesmo tempo, buscou apoio político nas massas populares urbanas, aproximando- 
se dos comunistas. Essa atitude atropelou o plano de transição democrática formulado 
pelo ditador e precipitou a exigência da sua renúncia, pelo comando das Forças 
Armadas. Ainda em 1945 já tinham se organizado os 3 principais partidos políticos 
que iriam existir no período 1945/1964. A antiga oposição liberal, herdeira dos Partidos 
Democráticos estaduais formou a União Democrática Nacional , UDN. As forças 
getulistas formaram dois outros partidos: o Partido Social Democrático, PSD e o 
Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. As eleições presidenciais foram ganhas por 
Dutra, pelo PSD, evidenciando a popularidade de Getúlio. Em 1950, Getúlio 
candidatou-se à Presidência e foi eleito, pelo PTB, com forte apoio do eleitorado 
paulista (Fausto, 1995). Todavia, ele não conseguiu sustentar o apoio das massas 
populares urbanas que o tinham reconduzido ao poder. Em 1953 houve uma greve 
de 300.000 operários em São Paulo, que contribuiu para o seu desprestígio político. 
Paralelamente, os setores mais radicais da UDN, sob a liderança de Carlos Lacerda, 
conspiravam contra o presidente e acabaram por conseguir motivos para que as Forças 
Armadas exigissem a sua renúncia. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio suicidou-se, 
abandonando a Presidência e a vida.
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A Constituição aprovada em 1946 determinara que as capitais dos estados teriam 
seus prefeitos nomeados, ao mesmo tempo em que se organizavam eleições livres 
para os governos estaduais (governadores e Assembléias Legislativas) e para as 
Câmaras Municipais. Os comunistas obtiveram sucesso nas primeiras eleições e logo 
tiveram seu registro partidário cassado, enquanto Dutra intervinha nos sindicatos e 
reprimia a organização dos trabalhadores. Ademar de Barros venceu as eleições para 
governador do Estado de São Paulo, com base em um partido que ele próprio 
organizou, o Partido Social Progressista, PSR e com o apoio dos comunistas, em 
1947. Na Capital, terminou a gestão de Prestes Maia e iniciou-se um novo período 
de excepcionalidade em que a cidade teve 7 prefeitos. Encerrava-se a fase das 
chamadas administrações “técnicas”, que tinham caracterizado as gestões de Fábio 
Prado e de Prestes Maia, abrindo-se espaço para as lutas políticas através da Câmara 
dos Vereadores. As Sociedades Amigos de Bairro, SABs, começaram a ter um papel 
importante no encaminhamento das reivindicações dos bairros. O populismo fincava 
pé...o atendimento clientelístico das reivindicações populares tinha papel central,
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A nova fase da industrialização e a conurbação com os Municípios vizinhos, associadas 
à expansão descontrolada dos bairros populares de periferia, deram concretude à
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À nova conjuntura política corresponderam mudanças econômicas e espaciais na 
Capital paulista. O surto de crescimento demográfico da década de 1940, ampliou-se 
na década de 50, registrando taxas anuais de crescimento de 5% e de 5,5%, 
respectivamente, em cada uma das duas décadas. Conforme Singer, o período que 
sucedeu o da 2o Guerra “...é o período de maior intensificação do desenvolvimento 
do país, com São Paulo cada vez mais no centro do processo.” (Singer,1968:59). Durante 
a Guerra, o Brasil tinha se tornado pela primeira vez exportador de bens industriais, 
criando condições propícias para a instalação das primeiras indústrias de bens de 
produção. A valorização imobiliária e o esgotamento da oferta de grandes terrenos 
para a instalação das plantas demandadas pelos novos ramos industriais levaram 
sua localização para fora dos limites administrativos do Município, sem solução de 
continuidade com a sua área já urbanizada. Nesse sentido, a industrialização de 
expandiu para os Municípios vizinhos de Guarulhos, Santo André, São Caetano, São 
Bernardo e Osasco, seguindo os antigos eixos ferroviários e os novos eixos rodoviários 
implantados no final da década de 40.

dando à massa uma impressão de participação nas decisões políticas do Município.” 
(PMSP 1992:63). Segundo Rolnik (1997:205), grande parte das lideranças comunistas 
começaram a militar junto às SABs, depois da ilegalidade do PCB. As eleições para 
prefeito foram restabelecidas em 1952 e Jânio Quadros foi eleito Prefeito de São 
Paulo, em 1953, pelo Partido Democrata Cristão, PDC, ligado às elites da UDN. Seu 
êxito se baseava em forte apelo à luta contra a corrupção, num período de greves, 
carestia e descontentamento geral. Seus comitês eleitorais, depois das eleições, se 
transformaram em Sociedades Amigos de Bairro, SABs (PMSR 1992:72). A política 
paulista passou a ser polarizada por duas forças, ambas populistas: o ademarismo e 
o janismo. Ambos os líderes dessas correntes representavam as elites dominantes e 
ambos usavam estratégias clientelistas, cada um a seu estilo. Ademar tinha iniciado 
sua carreira junto ao antigo PRP mas adaptou-se aos novos tempos, ganhando a 
confiança de setores populares e também da pequena e média burguesia (Fausto, 
1995). Jânio atraía o povo com sua figura popularesca, ao mesmo tempo em que se 
identificava com os programas da UDN, representante das elites intelectuais da alta 
classe média, sempre envolvida com o discurso da moralização da política. Em 1955, 
Jânio renunciou à Prefeitura para eleger-se governador do Estado. Em 1957, Ademar 
foi eleito Prefeito da Capital.
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Em 1955, o Prefeito Lino de Matos sancionou a Lei n° 4.805 que tratava do controle 
dos ruídos, denotando uma nova preocupação com a qualidade ambiental do espaço 
urbano e atendendo disposição da Lei Orgânica dos Municípios, relativa ao controle 
da localização de fábricas, oficinas e instalações que pudessem oferecer agravos à 
saúde, ao bem-estar e à segurança públicos. A lei proibiu o uso, na cidade, de motores 
a explosão desprovidos de silenciadores, e ainda: de matracas, cornetas ou similares, 
de morteiros, bombas e rojões, de anúncios e propaganda através de auto-falantes, 
de buzinas de automóveis a não ser em casos de extrema urgência. Também 
estabeleceu horários de funcionamento para anúncios luminosos, tráfego de veículo 
sem rodas pneumáticas, etc.. Enfim, uma série de posturas que continuariam a ser

necessidade de controle sobre o processo de crescimento da metrópole, que Anhaia 
Mello vinha defendendo desde 1930. Para tanto, o Prefeito Jânio Quadros instituiu 
a Comissão Orientadora do Plano Diretor do Município, através da Lei n° 4.494 de 
1954. No dia 8 de novembro do mesmo ano, o Professor Anhaia Mello expôs, na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a sua proposta 
de “Elementos Básicos para o Planejamento Regional de São Paulo”, que apresentara 
à Comissão do Plano, na qual era representante da Universidade. Nessa proposta 
estavam contidas: a polêmica idéia de impedir a instalação de novas indústrias na 
Capital; as sugestões para a adoção de um coeficiente máximo de aproveitamento 
dos terrenos (entre 1,5 e 3 vezes a sua área) e de limites de densidade demográfica 
(variando de 75 a 250 habitantes por hectare, da periferia para o centro); e a proposta 
de estruturação da cidade através das unidades de vizinhança. A não aceitação 
imediata da proposta não tirou de pauta a demanda por controle sobre o crescimento 
“excessivo” da cidade. Em 1956, o Prefeito Wladimir de Toledo Piza (que completou 
o mandato de Jânio), contratou junto à SAGMACS17, sob orientação do Padre Joseph 
Lebret, um estudo sobre a Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana. O Estudo, 
que ficou pronto em 1957 e foi apresentado ao novo Prefeito Ademar de Barros, 
constituiu a primeira análise sociológica e urbanística abrangente dos problemas da 
metrópole. Partiu de uma pesquisa sobre o uso do solo e condições de vida da 
população, envolvendo os diversos padrões de moradia e urbanização encontrados 
nos 434 km2 de área urbanizada da capital, nos seus diferentes bairros, centrais e 
periféricos. Identificou as imensas diferenças existentes entre os padrões, e as 
seguintes carências de infra-estrutura, calculadas sobre o total da área urbanizada: 
84% de drenagem e pavimentação; 75% de água e esgotos; 58% de iluminação pública 
(SAGMACS, 1958). Apesar de não resultarem imediatamente no encaminhamento 
de um proposta de Plano Diretor, esses debates e análises influenciaram as mudanças 
da legislação urbanística introduzidas no período 1955/1958.
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alteradas continuamente. Todavia, no segundo capítulo da Lei n° 4.805 constavam: 
(i) exigências para a instalação de estabelecimentos incômodos, tais como fábricas, 
oficinas, garagens, postos de serviços e de abastecimento, depósitos de inflamáveis 
ou de explosivos e indústrias em geral, na Capital; (ii) a classificação dessas atividades 
em 4 tipos em função dos inconvenientes que poderíam causar à vizinhança; (iii) e a 
definição de 4 zonas de uso básicas a serem delimitadas pelo Executivo, ouvido o 
departamento de Urbanismo. Os tipos de indústrias eram: perigosas, incômodas, 
comuns e pequenas indústrias (art. 12). Os tipos de zonas eram: exclusivamente 
residenciais, predominantemente residenciais, mistas e fabris (art. 13). Nas zonas 
predominantemente residenciais só eram permitidas as pequenas indústrias; nas 
zonas mistas eram permitidas as pequenas indústrias e as comuns; nas zonas fabris 
eram permitidas também as incômodas. As indústrias perigosas somente poderíam 
se instalar ou continuar funcionando em locais afastados, e mediante “...adoção de 
precauções convenientes, ajuizo da fiscalização municipal.” (art. 14). Também ficava 
“...terminantemente proibido o funcionamento de indústrias cujos gases, vapores, 
exalações ou detritos venham a atingir a vizinhança, em quantidades tais que possam 
ser considerados danosos à saúde pública ou à vizinhança.” (art. 15). Finalmente, 
ficava estabelecido que enquanto não existissem normas brasileiras sobre o assunto, 
seriam considerados perigosos para a saúde pública os gases ou vapores que assim 
fossem considerados pela Sociedade Americana de Padrões ou pela “American 
Conference of Governamental Industrial Hygienists. ” (art. 15, § Único). O Decreto n° ’ 
3.962 de 1958 (Ademar de Barros), regulamentou a Lei de 1955. Estabeleceu limites 
quantitativos para a emissão de ruídos, por veículos e fontes estacionárias, com base 
em padrões norte-americanos. Também esclareceu que as indústrias e outras 
atividades incômodas poderíam ser identificadas pelo nível de ruído e que as 
indústrias pequenas seriam aquelas que tivessem, no máximo, 10 empregados e usasse 
força motriz até 10 HP Finalmente, o Decreto dividiu toda a cidade segundo as 4 
zonas que tinham sido estabelecidas na Lei n° 4.805/55. Sem muito alarde e sem 
Plano Diretor, estava definido o primeiro zoneamento de usos, compreensivo para 
toda a cidade, a partir do critério de incômodo de vizinhança.18

18 - Segundo Feldman (1996:108), a Lei n° 4.805/55 e seu Decreto regulamentador constituem apenas um momento 
do processo de construção do zoneamento de São Paulo, iniciado em 1947, não sendo o mais relevante, por 
serem extremamente esquemáticos em termos de codificações técnicas.

Em 1957 algumas das propostas de Anhaia Mello contidas no documento “Elementos 
Básicos para o Planejamento Regional de São Paulo” são apropriadas pela 
municipalidade e, com adaptações, se transformam na Lei n° 5.261/57, sancionada 
pelo Prefeito Ademar de Barros. Em seus 3 artigos, essa Lei estabeleceu: o conceito 
de coeficiente de aproveitamento, como relação entre a área passível de ser edificada 
e a área de cada terreno; e os coeficientes máximos de 6 para área edificada destinada
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As medidas denotavam que, cerca de 60 anos depois da edição dos códigos sanitaristas, 
as elites voltavam a demandar instrumentos de controle da salubridade ambiental. 
Por que naquele momento? As indústrias estavam instaladas na cidade há meio 
século, com todos os incômodos provocados por ruídos, trepidações e emissão de gases. 
Justamente quando elas começavam a se descentralizar, invocavam-se problemas

1

Por que, de repente, as propostas que Anhaia Mello recolocava havia quase 30 anos 
tinham sido encampadas, sem alarde, sem Plano, quase sem debates? Os interesses 
contrariados eram bem evidentes e as reclamações foram parcialmente atendidas. 
Em 1961, um dia antes de terminar seu mandato, Ademar editou um Decreto no 
qual mudava a fórmula de cálculo da densidade residencial e aumentava para 6 o 
coeficiente de aproveitamento para hotéis (Rolnik, 1997). Na segunda gestão de 
Prestes Maia, que foi eleito depois de Ademar, o assunto continuou em debate até 
que, em 1966, já no governo de Faria Lima, ficou estabelecido o coeficiente de 
aproveitamento máximo de 6, para qualquer uso, sendo eliminados os índices relativos 
a densidade demográficas. Todavia, a tendência ao controle das densidades 
construídas se manteve e se aprofundou nos anos subseqüentes, sendo reforçada 
pelo discurso da ideologia ambientalista, que começava a ser construído 
internacionalmente. f

i1

ao uso comercial e de 4 vezes para a área edificada destinada a apartamentos 
residenciais e hotéis. Também definiu o limite de densidade habitacional máximo de 
600 habitantes por hectare (com critérios para a efetivação desse cálculo) e a cota 
mínima de 35 m2 de área de terreno por habitação, a ser atendida nos 
empreendimentos residenciais multifamiliares. Esses limites de densidade estavam 
relacionados com a exigência de doação de espaços livres e áreas verdes para a 
abertura de novos loteamentos, que também foram alterados pela Lei n° 5.261/57 
(ver item 2.2.3 deste Capítulo). Neste caso, a Lei adotou a exigência de doação de 
áreas verdes na proporção de 20 m2 por habitante, reduzindo à metade a recomendação 
de Anhaia, de 40 m2 por habitante. De qualquer modo o novo índice estava muito 
distante da realidade da cidade que, naquela data, apresentava índices em torno de 
1 m2 de área verde pública por habitante. Em conjunto, os parâmetros definiam 
limites extremamente restritivos para o adensamento da cidade. Conforme Rolnik 
(1997:198), as disposições da Lei n° 5.261/57 caíram como “uma bomba” sobre o 
mercado imobiliário. Prestes Maia, o Instituto de Engenharia e os próprios técnicos 
da Prefeitura se manifestaram contra a nova Lei, usando argumentos variados. 
Segundo Maia, a solução era “simplista, derrotista e malthusiana” (jd.ib.). Por outro 
lado, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, através de um manifesto, e a Revista 
Engenharia Municipal, através de editorial, se declararam favoráveis às medidas 
destinadas a brecar o excessivo aproveitamento do solo urbano (Feldman, 1996:110).
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2.2 - Comprometimentos ambientais: falta água e sobram enchentes
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O fato do urbanismo sanitarista ter sido temporariamente abandonado durante o 
período de industrialização acelerada, não eliminou a importância concreta, para a 
satisfação das necessidades coletivas, da sua pauta básica de melhoramentos urbanos. 
Crescentemente, diante das dimensões da metrópole e, em especial, do padrão de 
vida adotado pela burguesia e refletido na legislação urbanística e sanitária, o 
abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgotos e lixo, a drenagem e as 
áreas verdes tornaram-se bens essenciais, a serem conquistados e garantidos para a 
coletividade. No caso do abastecimento de água, trata-se de fator objetiva e 
diretamente relacionado com a ocorrência de doenças gástrico-intestinais, que 
atingem mais a primeira infância. Sua ocorrência torna-se quase inevitável para as 
famílias de baixa renda, que não são servidas por rede de água tratada e tem de 
recorrer ao auto-abastecimento através de poços contaminados, que se constituem 
na própria causa das doenças. Paradoxalmente, esses serviços foram crescentemente 
negados à maioria, na exata proporção do “desenvolvimento” da metrópole. Como

sequer equacionados ao nível nacional (remetendo-se a identificação dos “gases 
perigosos para normas estrangeiras e, aparentemente, desconhecidas dos quadros 
da administração municipal) como instrumento de controle sobre sua instalação. 
Por outro lado, os problemas de insolação e ventilação das edificações, relacionados 
com a excessiva verticalização, já estavam equacionados por meio da exigência de 
recuos e gabaritos. As classes dominantes também já tinham assegurado, via 
legislação urbanística, a qualidade ambiental dos seus bairros exclusivamente 
residenciais. Recuperando-se a conjuntura que antecedeu a edição das leis n° 4.805 
(das indústrias) e n° 5.261 (das densidades), o que havia no cenário eram as greves, 
o crescimento do ideário comunista junto ao operariado, o descontentamento das 
massas urbanas, a deposição do Presidente da República pelo anti-comunismo da
alta classe média" udenista (Saes, 1981), e o diagnóstico SAGMACS que quantificava 

a enormidade dos défícits que a cidade apresentava em relação às necessidades básicas 
da população. Provavelmente as mudanças na legislação urbanística tinham, dentre 
seus objetivos, o de contribuir para a desconcentração (industrial e demográfica) da 
metrópole, visando desativar a verdadeira “bomba” de efeito político e social na qual 
São Paulo estava se transformando19. A “bomba” foi de fato desativada, alguns anos 
depois, por meio de remédio mais amargo, com o golpe militar de 1964.

19 - A idéia de que o planejamento territorial, em si, tem o poder mágico de resolver conflitos sociais nunca foi 
estranha ao discurso de muitos dos seus ideólogos. Nesse sentido estavam orientadas as propostas de Ebenezer 
Howard para as cidades-jardim, em torno de 1898, e também de seu grande admirador, Anhaia Mello.
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2.2.1 - A produção da falta d’água: 
proteger as bacias de captação

Com relação ao abastecimento de água, o Plano de Whitaker apresentava um quadro 
do sistema, em 1940, revelando que sua capacidade atendia apenas 71,34% da população. 
Nos “não abastecidos” figuravam os bairros de Vila Leopoldina, Bela Aliança, Vila 
Romana, Alto da Lapa, Bairro do Limão, Casa Verde, Tucuruvi, Vila Mazzei, Vila Leonor, 
Vila Gustavo, Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Matilde, Vila Manchester, Vila Gomes 
Cardim, Aricanduva, Vila Prudente, Vila Alpina, Vila Independência, Vila Pedro I, 
Bosque da Saúde, Jabaquara, Indianópolis, Alto do Brooklin, Vila Conceição, Itaim- 
Bibi, e Vila Madalena. (Bueno, 1994:83). Os “não abastecidos” correspondiam em parte 
às deficiências do sistema e em parte às áreas urbanizadas que estavam fora do 
perímetro da “zona abastecível”, estabelecida pelo Ato n° 1.368 de 1941. A totalidade 
das carências incidia sobre os bairros populares. As aparentes exceções a esta regra, a 
partir da listagem apresentada, correspondiam a loteamentos de padrão alto ainda 
não ocupados. A capacidade total do sistema de abastecimento era de 2,5 m3/s e o 
déficit era estimado em 1,34 m3/s, denotando que as informações referentes à capacidade 
de atendimento (71,34%) continham uma boa dose de “boa vontade”. A proposta de 
ampliação do sistema envolvia basicamente o aumento das aduções provenientes do 
Rio Claro e Guarapiranga.

Nas décadas de 30 e 40 os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de 
esgotos continuaram sendo atribuição da RAE, Repartição de Águas e Esgotos do 
Governo do Estado. Em 1937, foi construída a Estação de Tratamento de Esgotos do 
Ipiranga, com capacidade de operação muito reduzida e posteriormente transformada 
em Estação Escola (Rocha, 1997:43). Em 1942 a RAE elaborou um “Plano Geral de 
Distribuição de Água” e um “Plano Geral de Coleta e Tratamento Depurador de 
Esgotos”, para a Capital. Os Planos foram apresentados pelo engenheiro Plinio 
Whitaker, diretor da Repartição e, pela primeira vez, surgia uma proposta para o 
tratamento de esgotos.

í
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No que se refere aos esgotos, o Plano de Whitaker estimava que 68% dos domicílios 
estavam ligados à rede coletora. Enfatizava que a extensão dos serviços envolvia 
melhoramentos no sistema viário e abertura de vielas, destacando o fato de que as
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a opção por não tratar esgotos nem

agravante do modelo dual de urbanização que predominou em São Paulo, a expansão 
urbana periférica contribuiu para a deterioração dos recursos hídricos de toda a 
região metropolitana, dificultando as possibilidades de democratização dos serviços 
de abastecimento de água.
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As propostas de tratamento de esgotos formuladas por Whitaker não tinham tido 
desdobramentos em obras, mas as preocupações com a deterioração dos recursos hídricos 
eram crescentes. Em 1953, a RAE contratou a empresa americana Greeley-Hansen 
para novos estudos sobre a questão. As propostas não diferiram muito do Plano 
Whitaker, com alguma alteração na localização das futuras estações de tratamento de 
esgotos. No novo Plano, elas estariam localizadas em Vila Leopoldina, Casa Verde 
(Campo de Marte), Pinheiros, Santo Amaro e São Caetano. Nos anos seguintes as 
estações de tratamento de Vila Leopoldina e Pinheiros começaram a ser construídas.

A conjuntura da 2o Guerra retardou a execução das obras de saneamento, inclusive 
porque sua execução dependia de materiais e tecnologias importados. O final da 2o 
Guerra praticamente coincidiu com o fim da ditadura de Getúlio e as obras sofreram 
novos atrasos em função da reorganização política. As primeiras obras mais 
significativas de ampliação dos sistemas aconteceram em 1948 e foram para o 
abastecimento de água, privilegiando a ampliação da capacidade de captação e adução 
do Guarapiranga, e de tratamento das águas na estação do Alto da Boa Vista. Os 
progressos neste sistema compensavam a deterioração da qualidade da água captada, 
pois, conforme já referido, a bacia do reservatório não era protegida. Observe-se que 
o Guarapiranga é justamente o sistema que abastece os bairros residenciais do centro 
expandido e a região sudoeste da capital, ou seja, os bairros das elites.

Paralelamente, também em 1953, o governador Lucas Nogueira Garcez aprovou a / 
Lei n° 2.182, dispondo sobre o controle da poluição das águas. Essa lei definiu poluição \ 
das águas e estabeleceu a exigência de que os esgotos domiciliares e industriais 
deveríam ser tratados antes do seu lançamento nos cursos d’água (Lei n° 2.182/ 
53:art.l°); dispôs sobre a classificação das águas segundo seu uso predominante e . 
sobre a fixação de limites de poluentes cujo lançamento seria admitido nas diferentes 
classes de águas (ídí6.:art.2°); atribuiu à RAE as competências para sua aplicação 
no Município da Capital; estabeleceu multas e criou o Conselho Estadual de Controle 
da Poluição das Águas, CECPA, junto à Secretaria de Viação e Obras Públicas do 
Estado. Em 1955, no governo de Jânio Quadros, a Lei n° 2.182/53 foi regulamentada

dificuldades eram devidas à expansão caótica da área urbana. Com relação ao 
tratamento dos esgotos, propunha-se a construção de: (i) emissários, junto aos Rios 
Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, e ao Córrego da Traição; (ii) estações de tratamento 
de esgotos, a serem localizadas na Penha (na embocadura do Tamanduateí), no Campo 
de Marte, na Vila Leopoldina, e na Rua do Sumidouro. (Bueno, 1994:85-86). Com 
relação aos despejos das indústrias, o Plano destacava que o governo deveria exigir 
destas, o tratamento prévio de seus efluentes, antes que eles fossem lançados 
diretamente na rede hídrica como já ocorria.
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A década de 60 caracterizou-se por um novo impulso no crescimento demográfico da 
metrópole e piora dos índices de abastecimento de água. As dificuldades para a 
ampliação do sistema foram consequência do baixo nível de investimentos e da 
indisponibilidade de mananciais de água limpa no entorno da área urbana, definindo 
maiores perdas de água e custos crescentes para as obras de adução.
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Em 1954 a RAE foi extinta e substituída por uma autarquia, o Departamento de Águas 
e Esgotos, DAE20, também subordinado à Secretaria Estadual de Viação e Obras 
Públicas. A área de atuação do DAE passou a ser os Municípios de São Paulo, Guarulhos, 
São Caetano, Santo André e São Bernardo do Campo. O principal objetivo da criação 
da autarquia era a auto-sustentabilidade financeira dos serviços de saneamento, através 
da cobrança de tarifas, e a sua desvinculação da dependência de recursos orçamentários. 
Problemas relacionados com o custeio dos serviços originaram as primeiras informações 
sobre as perdas do sistema de abastecimento de água. Conforme dados apresentados 
por Bueno (1994:97), o consumo de água em São Paulo, em 1948, se distribuía segundo 
o uso em: 41% para uso doméstico; 14,4% para uso industrial; 5% para uso do poder 
público; e havia 34,5% de perdas no sistema de abastecimento. Além da importância 
significativa das perdas, também merece destaque a quantidade de água encanada 
que já era consumida pelas indústrias, denotando a dificuldade crescente que essas 
vinham encontrando para captar água diretamente dos rios ou de poços. A criação do 
DAE, não alterou a capacidade de atendimento do sistema, que se manteve em tomo 
de 62% da demanda, no período 1940/1960. O sistema de abastecimento já atendia a 
população metropolitana e o volume de água distribuída era de 7,2 m3/s, em 1958 
(Bueno, 1994:111). Em 1960 a população do Município era de 3,7 milhões e a da Grande 
São Paulo de 4,7 milhões de habitantes. Para garantir a essa população um consumo 
médio diário de 250 litros/dia/habitante, seria necessária uma capacidade mínima de 
13,6 m3/s para o sistema, ou seja, quase o dobro da existente (se fosse possível evitarem- 
se as perdas e sem se considerar o consumo industrial, que não apresenta as mesmas 
exigências do consumo humano).

20 - Lei Estadual n° 2.627, de 20 de janeiro de 1954.
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pelo Decreto n° 24.806, que estabeleceu cinco classes de águas e definiu, pela primeira 
vez, os limites de poluentes passíveis de serem lançados em cada classe. O Decreto z 
também estabeleceu que as indústrias e as redes de esgotos deveríam ser licenciadas 
pela Secretaria de Obras do Estado, ou pelo DAE, no caso da Capital, e que a 
fiscalização da Lei 2.182/53 seria exercida pela Secretaria da Saúde e Secretaria da 
Agricultura. Essas iniciativas, que coincidiram com a aprovação do primeiro 
zoneamento industrial na Capital, feito pela Prefeitura, não resultaram em medidas 
efetivas no que se refere ao controle da poluição hídrica na Grande São Paulo.
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Durante todo o período de 1930 a 1968, as obras de drenagem urbana, em São Paulo 
estiveram praticamente a cargo da Prefeitura e dos loteadores particulares (no caso 
da micro-drenagem), com exceção da canalização do Rio Pinheiros, já referida, que 
foi executada pela Light. Também durante todo o período, manteve-se a subordinação 
das obras de drenagem à execução do sistema viário.
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Em torno de 1930, num quadro de pouca especialização da administração municipal, 
as obras mais significativas como a canalização do Rio Tietê e dos outros rios 
maiores, eram atribuídas a Comissões (Grostein, 1987). Todas as demais atribuições 
relativas a obras urbanas eram de competência do Departamento de Obras Públicas 
da Prefeitura. Em 1931, na gestão de Anhaia Mello, foi criada uma Seção de 
Urbanismo, dentro do departamento de Obras, que recebeu competência para 
proceder aos estudos sobre a canalização e retificação dos rios. A partir de 1936, 
na gestão de Fábio Prado, a Seção de Urbanismo se transformou em Divisão de 
Urbanismo com atribuição de aprovar os loteamentos da cidade. Em 1947, essa 
Divisão foi promovida a Departamento de Urbanismo, mantendo, até 1972 as 
atribuições referentes à aprovação dos loteamentos (id.ib.). Desde 1923, nas 
exigências para a aprovação dos loteamentos, já constava a apresentação de um 
plano de escoamento das águas pluviais e a reserva de faixas de domínio público, 
marginais aos cursos d’água (ver item 1.3 deste Capítulo). Todavia, a partir de 
1929, com o Código de Obras Arthur Saboya (Lei Municipal n° 3.247/29) essa 
disposição foi acrescida da exigência de execução, pelo loteador, tanto do plano de 
drenagem, quanto de todas obras previstas no plano de loteamento aprovado (Lei 
n° 3.247/29:art.543). Todavia, conforme já referido, grande parte dos loteamentos 
era executada de forma irregular ou totalmente clandestina.

Em 1962, o DAE criou a Comissão Especial para o Planejamento das Obras de 
Abastecimento e Distribuição de Água da Capital, CEPA, visando equacionar as 
demandas presentes e futuras, em função das taxas de crescimento demográfico. Os 
estudos da Comissão foram dirigidos para avaliar as possibilidades de reversão das 
águas de bacias localizadas fora da Região Metropolitana. As opções encontradas 
atingiam todas as regiões vizinhas da metrópole e envolviam: (i) reversões da Bacia 
do Capivari-Monos e do Alto Juquiá (ambos da vertente marítima) para o 
Guarapiranga; (ii) reversão dos Rios Tapanhaú e Itatinga (também da vertente 
marítima) para o sistema Rio Claro; reversão dos Rios Atibainha, Muquém e Alto 
Jaguari (todos da bacia do Piracicaba), através do Juqueri, para o sistema Cantareira 
(Queiroz, 1964, apud Bueno, 1994:114). I
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Em 1934, num novo contexto sócio-político, a Prefeitura definiu condições para a 
regularização dos loteamentos abertos irregularmente, através do artigo 762 do Ato 
n° 663 (consolidação do Código de Obras). Dentre as exigências para a aceitação do 
arruamento, foi destacada a aprovação pela RAE, do plano de escoamento de águas 
a ser regularizado (item “g” do referido artigo 762). Nas demais exigências quanto à 
drenagem, o Ato n° 663 não alterou as disposições do Código Arthur Saboya.

II
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A referência à reserva de faixa de domínio públicojunto aos cursos d’água, que surgiu 
pela primeira vez na legislação de loteamentos de 1923, com largura a ser definida 
pela Prefeitura, continuou presente na legislação urbanística municipal, sem 
alterações, até 1981. Seus efeitos práticos foram restritos, em função da grande 
irregularidade na abertura dos loteamentos, durante todo o período. Paralelamente, 
no âmbito federal, a regulamentação dessa exigência teve início em 1934, com a 
aprovação do Código das Águas e do Código Florestal. Somente em 1979, a legislação 
urbanística federal tratou do assunto.

O primeiro Código Florestal (Decreto Federal n° 23.793/34:art. 2o) estabeleceu a 
exigência de reserva de faixas marginais protetoras dos córregos e rios, sem definir 
as dimensões dessas faixas. Em 1965, ele foi revisto através da Lei Federal n° 
4.771, que estabeleceu a dimensão mínima de 5 metros de largura, para as faixas 
a serem preservadas junto a qualquer rio ou córrego de menos de 10 metros de 
largura, sem fazer referência a tratamento diferenciado para áreas urbanas. Em 
1989, o Código Florestal foi novamente alterado através da Lei Federal n° 7.803, 
e a exigência mínima de reserva de faixa de proteção para qualquer curso d’água 
foi ampliada para o mínimo de 30 metros de cada lado, com a ressalva de que em 
áreas urbanas o poder público poderia exigir dimensões maiores. Nessa data, a 
área urbanizada contínua da Região Metropolitana de São Paulo já tinha cerca 
de 1.300 km2. Entre 1996 e 2000, a possibilidade de redução dessas faixas 
marginais através de legislação municipal entrou em pauta, no debate sobre a 
revisão do Código Florestal. Os ambientalistas protestaram contra essa abertura, 
mas alguma flexibilização foi introduzida, através da Medida Provisória 1.956 - 
50, de 26/05/00 (ver item 7.2.3 do Capítulo I).

- O Código das Águas classificou as águas segundo o domínio, em públicas, comuns 
e particulares, estabelecendo que, junto às águas de domínio público, as faixas de 
15 metros, “...contados a partir do ponto médio das enchentes ordinárias” (Decreto 
Federal n° 24.643/34:art. 14) também seriam de domínio público. As águas públicas 
foram estabelecidas como aquelas “navegáveis ou flutuáveis”. A forma de 
identificar corrente navegáveis e flutuáveis nunca foi clara e a delimitação das 
faixas marginais de reserva, menos ainda. O Código também distribuiu a 
propriedade das águas públicas entre a União, Estados e Municípios, estabelecendo 
referências para a divisão de competências entre os âmbitos de governo federal,

I
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Sobre a exigência dessas faixas, cabem algumas considerações. Do ponto de vista 
técnico, a orientação adotada pela Prefeitura em 1923 parece a mais acertada, pois a 
largura da faixa necessária é variável em função do caso, a partir do objetivo a ser 
atingido através da sua instituição. É óbvia a variedade de situações abrangidas por 
essa exigência: pode se tratar da drenagem de pequenas bacias e sub-bacias, através 
de simples “linhas d'água”; pode se tratar de córregos de porte médio ou de rios que 
recebem a contribuição de bacias significativas. Por outro lado, considerando-se que 
o objetivo da faixa non aedificandiseja garantir condições para a drenagem adequada 
do espaço urbano, sua largura será função das características físicas da bacia a ser 
drenada e da solução adotada pelo projeto de drenagem que, por sua vez, deverá 
trabalhar com algum cenário de impermeabilização da bacia. A faixa de 15 metros 
em qualquer situação, pode ser exagerada ou insuficiente. Todavia, na medida em 
que a gestão urbana é deficiente, as dificuldades de análise caso a caso levaram à 
normatização com limites rígidos. Por outro lado, com o agravamento dos problemas 
de enchentes e o fortalecimento dos movimentos sociais ambientalistas, a tendência 
foi no sentido da ampliação dos “mínimos" legais . No caso de São Paulo, essa sucessão 
de exigências legais, descoladas de um controle real sobre a produção da cidade, 
definiu uma série de conflitos, destacando-se por ora:

- o conflito entre a legislação urbanística e a legislação ambiental derivada do 
Código Florestal cujas disposições, em princípio, nunca visaram o ambiente 
urbano;

- o conflito entre as necessidades de obras de drenagem e os moradores das 
favelas que começaram, a partir de 1950/60, a ocupar muitas das faixas "non 
aedificandi", que tinham sido doadas à municipalidade como áreas verdes 
de loteamentos e permanecido abandonadas, sem receberem melhoramentos.

I
ir.

estadual e municipal, no que se refere às obras de drenagem. Foi resguardada a 
competência da União para decidir sobre o aproveitamento do potencial energético 
de qualquer curso d’água.
No âmbito da legislação urbanística, a Lei Federal n° 6.766 de 1979 regulamentou 
a atividade de parcelamento do solo para usos urbanos e estabeleceu a exigência 
de faixa non aedificandi” mínima de 15 metros, junto a qualquer rio ou córrego, 
independentemente da sua largura. Ao nível municipal, essas exigências se 
mantiveram no marco definido pela Lei n° 2.611 de 1923 até 1981, mantendo-se 
a discricionariedade dó poder público quanto à largura dáfíxa)‘non aedificandi", ç Çj 
a critério do órgão responsável pela aprovação do loteamento. No caso de 
loteamentos regularmente aprovados, a faixa era estabelecida pelo Departamento 
de Obras e depois pela Secretaria de Vias Públicas. Somente em 1981, através da 
aprovação da Lei n° 9.413 sobre o parcelamento do solo, o Município incorporou 
as disposições da norma federal urbanística, sobre o assunto, e instituiu a 
exigência da faixa de 15 metros.
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Em 1963, na sua segunda gestão como Prefeito, Prestes Maia tinha retomado as 
obras de retificação do Tietê e enfrentava grandes dificuldades no seu prosseguimento. 
Em depoimento à Assembléia Legislativa, declarou que as obras andavam como num 
minueto, 2 passos para frente e 2 para trás, devido ao assoreamento do canal que, 
naquela época, já estava exigindo da Prefeitura, a dragagem de 1,5 milhões de m3 de
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A canalização dos rios de maior porte, subordinada aos melhoramentos viários, teve 
forte impulso na gestão de Prestes Maia como Prefeito. Além de iniciar a canalização 
do Tietê em 1938, com o engenheiro Lysandro Pereira da Silva à frente da Comissão 
de Melhoramentos, Maia começou a execução do seu Plano de Avenidas, 
contemplando as obras de canalização dos córregos Saracura e Pacaembu, 
respectivamente para a implantação das Avenidas 9 de Julho (então chamada 
Avenida Anhangabaú) e Pacaembu. De acordo com as diretrizes do Plano: “As ruas 
originadas em antigos caminhos procuravam os divisores de águas. Agora, as novas 
vias iriam utilizar os fundos de vale. Uma solução orgânica e coerente com a 
configuração geral da Cidade”. (Toledo, 1996:168). Excetuado o Rio Tietê, todas as 
canalizações projetadas por Maia eram galerias fechadas. Voltando a ser Prefeito 
através de eleições diretas, no período 1961/1965, Prestes Maia retomou o Plano 
de Avenidas e iniciou a execução da Avenida 23 de Maio, que envolveu a canalização 
do córrego Itororó. A partir desse momento, a execução das avenidas de fundo de 
vale passou a exigir a remoção de favelas, que se tornou atribuição da Divisão de 
Serviço Social, sempre envolvendo conflitos e protestos dos moradores.

1

Outro fator, relacionado com a precariedade habitacional da população de baixa renda, 
passou a contribuir de modo significativo para o agravamento das enchentes, a 
partir de 1960. Conforme referido anteriormente, o sítio físico da região metropolitana 
é constituído basicamente pelas amplas várzeas, por um pacote de solo argiloso da 
Formação São Paulo e por uma coroa, formada por solos originados da decomposição 
de rochas, que são altamente erodíveis. Na década de 60, os loteamentos da periferia, 
promovidos pela população mais pobre, e caracterizados pela precariedade da 
urbanização, atingiram o compartimento geomorfológico de solos erodívies 
(Lombardo, 1985:60), com conseqüências duplamente indesejáveis. Por um lado, 
criando situações de risco imediato para a própria população, que ocupa, sem conhecê- 
lo, um sítio natural “traiçoeiro”, pelo seu potencial de instabilidade. Por outro lado, 
desencadeando processos erosivos cujo “final da linha” é o assoreamento dos leitos 
dos córregos, canais e galerias de drenagem. Essa situação agravou os problemas 
das canalizações fechadas, que a burguesia adotou como forma mais rápida de “sumir” 
com os esgotos que ela não estava disposta a pagar para tratar. São evidentes as 
dificuldades de limpeza das galerias fechadas e a tendência de redução das suas 
capacidades de vazão.
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O Plano de Avenidas de Prestes Maia continha um apêndice dedicado às áreas verdes, 
no qual constava a proposta de um sistema de parques, conectados por parkways, e 
também de pequenas áreas para recreação infantil. Os parques seriam grandes e 
médios. De acordo com o esquema de Maia, os parques grandes eram: o da Cantareira 
e o das Cabeceiras do Ipiranga (já existentes), e ainda o Ibirapuera (cujos terrenos 
pertenciam à Prefeitura) e um Parque do Alto da Serra. Os parques médios eram: o 
D.Pedro II e o Instituto Butantã (já existentes), o Parque da Aclimação (já existente, 
porém privado), o Parque da Moóca (na área onde funcionava o hipódromo) e ainda 
uma série de parques a serem criados ao longo do Rio Tietê. As áreas de recreação 
infantil seriam instaladas nas vizinhanças das quadras mais densamente ocupadas 
e também estavam previstos parques recreativos para adolescentes e adultos, onde 
seria incentivada a prática de esportes (Bartalini, 1999:77). Segundo Maia, todo o 
sistema de parques estava relacionado com o sistema de circulação; os grandes por

No período que se seguiu à Revolução de 1930, em São Paulo, foi mantido o discurso 
de valorização do verde intra-urbano, com as adequações requeridas pela nova 
conjuntura e sempre em sintonia com as tendências sócio-culturais européias e norte- 
americanas. Assim, seguindo os desdobramentos do welfare State nas políticas públicas 
para áreas verdes dos países do Primeiro Mundo, a ênfase nos aspectos contemplativos 
e ornamentais foi deslocada para os aspectos funcionais das áreas verdes, ligados à 
afirmação de uma cultura urbana de massa, com destaque para os conteúdos 
higienistas, esportivos e recreativos (Bartalini,1999:77). Nesse marco, e 
complementando o conjunto de intervenções urbanísticas que implementou durante 
o Estado getulista, a Prefeitura assumiu as funções relacionadas com a criação de 
áreas verdes intra-urbanas.

material por ano.21 Já não havia locais para a deposição do material da dragagem ao 
longo do trecho do canal contido nos limites da Capital e grande parte desse material 
era proveniente dos municípios vizinhos. As obras de retificação do Tietê, projetadas 
pela Prefeitura e iniciadas em 1938, foram concluídas na década de 1970. Por outro 
lado, do final dos anos 1960 em diante, o Governo do Estado voltou a assumir 
responsabilidades no que se refere à drenagem desse Rio, dado o fato de que a bacia 
de contribuição do Tietê, desde suas nascentes até a barragem do Rasgão, 
praticamente coincide com os limites da Região Metropolitana de São Paulo, que 
começava a ser organizada.

I

21 - Depoimento de Prestes Maia à 133a Sessão Especial da Assembléia Legislativa - 1963, apud Seabra, 1987:135.
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Todavia, as iniciativas dos governos varguistas foram insuficientes para garantir 
que o crescimento da cidade fosse acompanhado pela consolidação de áreas verdes 
em quantidade suficiente para atender os padrões internacionais, preconizados pelo

u

f

sua relação estética com o sistema de vias arteriais e os demais, incluindo os play- 
grounds, ... por concorrerem indiretamente para a facilidade de circulação, pois nos 
bairros populosos desviam das ruas a criançada” (Maia, 1930:342, apud 
Kliass,1989:60).
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Assim como no caso das Avenidas, o sistema de áreas verdes, proposto por Prestes 
Maia, teve desdobramentos concretos. Dos grandes parques, alguns já existiam e 
outros de foram criados. Não todos. A área do parque da Aclimação foi desapropriada 
pela Prefeitura, em 1939, na gestão de Maia como Prefeito. O parque do Ibirapuera, 
onde funcionava o viveiro Manequinho Lopes, desde 1934/35, foi equipado e 
inaugurado em 1954, durante as comemorações do 4o Centenário da cidade, na gestão 
do Prefeito Jânio Quadros. Dos parques projetados junto ao Tietê, nenhum foi 
implantado. O Parque do Alto da Serra coincidia com a Estação Biológica do Alto da 
Serra de Paranapiacaba, adquirida por von Ihering e doada ao Governo do Estado 
em 1909, segundo Dean (1996:276) ou em 1917, segundo Brito (2000:115).22 Por 
outro lado, a política para as áreas de recreação começou a ser implantada com 
Anhaia Mello e deslanchou de fato a partir da reforma administrativa do Executivo 
Municipal efetuada por Fábio da Silva Prado e da criação do Departamento de Cultura 
e Recreação. Durante as gestões de Fábio Prado e Prestes Maia foram criados mais 
de 10 parques infantis, além de clubes para menores operários e centros recreativos. 
Em 1937, a Prefeitura desapropriou um terreno de 157.000 m2, junto ao reservatório 
Guarapiranga, para a instalação de uma colonia de férias e um “clube de menores 
operários”, aproveitando as potencialidades de lazer oferecidas pela localidade 
(Batalini,1999). Posteriormente a área foi transformada no Parque do Guarapiranga. 
O terreno do hipódromo da Moóca foi ocupado pelo Centro Esportivo da Moóca, além 
de Escola, Centro de Saúde e outros equipamentos públicos. Essas iniciativas estavam 
inseridas num campo prioritário do governo de Vargas, voltado para a construção da 
imagem de um “novo” Brasil, através da educação e cultura cívica. Finalmente, as 
intervenções viárias foram complementadas com arborização, executada pela Divisão 
de Parques, Jardins e Cemitérios, subordinado ao Departamento de Obras da 
Prefeitura. No conjunto, as ações dirigidas às áreas verdes e à recreação pública, 
durante o período getulista denotaram cuidados especiais com a questão. Entre 1930 
e 1950, o índice de metros quadrados de parques públicos, por habitante, cresceu de 
1,19 m2/hab. para 6,34 m2/hab., no Município de São Paulo (Kliass, 1993:59).
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22 - A área da estação Biológica do Alto da Serra se localiza no Município de Santo André e é contígua ao Parque da 
Serra do Mar, criado a partir de 1977.
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discurso dos especialistas e pela legislação urbanística. Nos anos subseqüentes, a 
proporção de áreas verdes reduziu-se. O período caracterizou-se pelo impulso para o 
desenvolvimento via industrialização, tendo São Paulo com "locomotiva” do processo. 
Alheia às recomendações dos urbanistas, a população aderia a formas de “lazer de 
massa”, como o cinema, a freqüência aos estádios de futebol e, a partir de 1950, a 
televisão (Bartalini, 1999). Até a década de 1970 a cidade ainda oferecia extensas 
faixas não ocupadas, ao longo das várzeas (jd.ib.), e um grande número de terrenos 
baldios. Os primeiros, passíveis de serem apropriados por campos de futebol de várzea. 
Os segundos, cobertos por vegetação residual, contribuíam para amenizar o impacto, 
na paisagem, da enorme massa construída que não parava de crescer. Aparentemente, 
parques e áreas verdes públicas não se apresentavam como demanda prioritária das 
massas urbanas. Entre 1950 e 1970, o índice de metros quadrados de parque por 
habitante reduziu-se de 6,34 m2/hab. em 1950 para 4,27 m2/hab. em 1960, e para 
2,59 m2/hab., em 1970 (Kliass, 1993:59).

O principal problema das áreas verdes, além do seu tratamento paisagístico, 
equipamentos e manutenção, era a obtenção de terras para implantá-las. Nesse 
sentido, a primeira legislação de parcelamento do solo, de 1923 (Lei n° 2.611), tinha 
instituído a exigência de doação ao poder público de áreas destinadas a espaços livres 
(praças, jardins, squares,etc.). As proporções da doação, de 5%, 7% e 10% 
(respectivamente nas zonas urbana, suburbana e rural) da gleba a ser loteada, quando 
esta tivesse mais de 40.000 m2, foram repetidas no Código Arthur Saboya (artigo

i. -

A Prefeitura continuou sustentando, no discurso, a importância de atender os padrões 
das grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos, no que se refere à provisão de 
um amplo sistema de parques e áreas verdes. Em 1950, na gestão de Lineu Prestes, 
foi contratado o urbanista norte-americano Robert Moses para elaborar um Plano 
de Melhoramentos Públicos para a cidade de São Paulo. Seu Plano também 
contemplava a questão das áreas verdes, mantendo a ênfase nas funções recreacionais 
e reforçando a importância do sistema de parques infantis (Bartalini, 1999). Em 1954, 
na gestão de Jânio Quadros, o prof. Anhaia Mello apresentou à Comissão do Plano 
Diretor uma proposta de “Elementos Básicos para o Planejamento Regional de São 
Paulo", na qual recomendava a adoção do índice de 40 m2 de áreas verdes públicas 
por habitante. Em 1967, na gestão de Faria Lima, foi elaborado mais um estudo para 
o sistema de áreas verdes da cidade, desta vez através de contrato que a Prefeitura 
fez com o escritório de paisagismo Kliass e Magnoli. Neste caso, foi feito um 
levantamento dos potenciais de vazios urbanos que a cidade oferecia para a criação 
de novas áreas de recreação, sem maiores desdobramentos. De qualquer modo, desde 
o plano de Avenidas, as áreas verdes passaram a integrar a pauta dos planos de 
conjunto e, em especial, do Plano Diretor que continuava sendo idealizado.
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Apesar da exigência de doação de espaços livres, a cidade continuava a crescer através 
da abertura de loteamentos clandestinos e, por outro lado, a Prefeitura não tinha 
condições de cuidar das áreas recebidas em doação. Uma parte desse patrimônio foi de 
fato destinado a áreas verdes, tendo atendido também às demandas para implantação 
de outros equipamentos públicos como escolas, creches, postos de saúde, etc. Por outro 
lado, especialmente a partir dos anos 1960, uma grande parte dos espaços livres começou 
a ser ocupado por favelas. Essas ocupações, geralmente, coincidiam com as faixas 
marginais de córregos e com terrenos de altas declividades. Não por acaso, pois os 
loteadores, quando atendiam à exigência de doação, buscavam fazê-lo através dos 
terrenos gravados como faixas “non aedificandi” ou mais impróprios à ocupação.

De qualquer modo, muitas praças de dimensões significativas e alguns parques 
existentes na cidade, tem seus terrenos originados nos processos de abertura de 
loteamentos. Essas áreas representam cerca de 17,5% do total de áreas verdes 
públicas contabilizados pela Prefeitura em 1995 (PMSRSempla,1995) e atendem 
à característica de serem distribuídas no espaço urbano de acordo com os preceitos 
urbanísticos das unidades de vizinhança, ainda que predominem nos bairros de 
renda alta e média. Por outro lado, os espaços livres destinados a áreas verdes, 
que foram invadidos por favelas, continuaram constituindo sério motivo de 
conflitos, entre movimentos sociais de moradia e movimentos ambientalistas, 
sendo que os últimos passaram a contar com grande apoio do poder judiciário, 
com base na legislação ambiental.

h
T

518) e no Ato 663 (artigo 733). A Lei 4.651, de 1955, que introduziu mudanças no 
Código de Edificações, não alterou os capítulos relativos à abertura de loteamentos, 
mantendo portanto as exigências da doação. Todavia, em 1957, a Lei n° 5.261 mudou 
totalmente (e por pouco tempo) o critério que vigorava desde 1923. A partir da sua 
aprovação, ficou definido que: “A área dos espaços livres para recreio público, exigida 
pelo artigo 733 do Código de Obras, passa a ser a correspondente a 20 metros 
quadrados por habitante, calculados na base de 5 habitantes por unidade residencial, 
ficando abolido o limite de 40.000 m2 fixado naquele artigo." (Lei n° 5.261/57:art. 
3o). Em 1966 a exigência de doação de terra para espaços livres foi novamente alterada, 
abandonando-se o critério de densidade e recuperando-se a proporcionalidade em 
relação à área loteada. Através do artigo 8o da Lei n° 6.877/66 a exigência ficou assim 
definida: “A área mínima dos espaços livre (praças e jardins públicos) a que se refere 
o artigo 733 do Código de Obras, aprovado pelo Ato n° 663 de 10 de agosto de 1934, 
passa a ser fixada em 15% da área global do arruamento, em qualquer zona da cidade, 
ficando abolido o limite de 40.000 m2 estabelecido no citado artigo 733.” Essa 
disposição continua em vigor para toda a zona urbana, independentemente de outras 
modificações introduzidas na legislação de loteamentos.
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De 1930 e até o final da década de 1960, o Governo do Estado praticamente se 
ateve à manutenção das reservas florestais que tinham sido criadas no período 
anterior, no que se refere às políticas públicas de áreas verdes. Por outro lado, as 
preocupações com a preservação da flora e da fauna, que mobilizavam os cientistas 
naturalistas, não integravam a pauta dos urbanistas envolvidos com as adequações 
do espaço intra-urbano, promovidas pela Prefeitura em resposta às demandas da 
nova metrópole industrial. Nesse contexto, apesar de suas limitações, foi junto a 
instituições estaduais que se constituíram os principais espaços de diálogo entre 
poder público e conservacionistas. Prosseguindo seu trabalho de pesquisa e luta 
pela preservação das espécies nativas, os naturalistas se organizavam em torno do 
Instituto de Botânica da Secretaria de Agricultura do Estado, e das poucas unidades 
de preservação que ofereciam espaço para o desenvolvimento de suas pesquisas 
(Horto Florestal da Cantareira, Horto Botânico e Instituto Butantã). Em 1938 foi 
criado o Departamento Estadual de Botânica da Universidade de São Paulo, com 
sede no Parque do Estado e, na mesma ocasião, o Horto Botânico, ali sediado desde 
1928, foi transformado em Jardim Botânico. O botânico Frederico Carlos Hoehne, 
que trabalhava no Horto desde a sua criação, continuou lutando para que este se 
constituísse num centro de pesquisa e divulgação sobre a flora autóctone. Além da 
sua dedicação ao Jardim Botânico de São Paulo, Hoehne foi um ardoroso defensor 
da natureza, no Brasil. Participou da Comissão Rondon, especializou-se no 
conhecimento fitogeográfico da região sul, revoltou-se contra a extinção progressiva 
das florestas de araucária do Paraná e defendeu sempre a criação de parques 
nacionais e reservas florestais em todo o país. Em São Paulo, engajou-se na luta 
pela preservação dos últimos resquícios de florestas nativas da região metropolitana, 
através da criação do Parque Estadual do Jaraguá, que aconteceu em 1939 (Dean, 
1996), com a desapropriação de 338 hectares de terras, durante o governo de Ademar 
de Barros como interventor. Dentre todos os interventores que governaram o Estado 
no período da ditadura de Vargas, Fernando Costa (1941/1945) foi o que demonstrou 
maior interesse pela causa dos conservacionistas. Ele já tinha sido Secretário da 
Agricultura do Estado e também foi Ministro da Agricultura de Vargas.
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Durante sua gestão como interventor no estado de São Paulo, Fernando Costa criou 
a reserva do Pontal do Paranapanema, em 1942, sem que nenhum jornal de grande 
circulação da Capital tivesse registrado o fato (Leite,1998:89). Tratava-se de terras 
cuja titulação era duvidosa, envolvendo glebas devolutas e propriedades 
particulares, que se tornaram objeto de ações discriminatórias. Em torno de 1946, 
aumentaram os interesses imobiliários pela área, ao mesmo tempo em que ela 
começou a ser invadida por posseiros. A eleição de Ademar de Barros (1947/1951) 
para o governo do Estado, contribuiu para esse processo, pois os maiores
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De qualquer modo, o temário preservacionista tinha saído do interesse restrito 
de um grupo de especialistas e começava a ser apropriado pela opinião pública, 
na cidade de São Paulo. Isso não definiu nenhum compromisso imediato dos 
governos com a preservação. Em 1960, no governo de Carvalho Pinto, foi criada 
a reserva Estadual de Curucutu (Brito,2.000), localizada no extremo sul do 
Município e ocupando áreas dos municípios de São Paulo, Itapecerica da Serra 
e Itanhaém. A partir de 1977, a reserva de Curucutu passou a integrar o Parque 
da Serra do Mar, cuja criação será abordada no próximo sub-capítulo. Até o 
presente, essas áreas não foram objeto de regularização fundiária e continuam 
pendentes as ações discriminatórias de terras públicas, nos seus perímetros. 1Ü

5

proprietários eram políticos da região da Alta Sorocabana, e pertenciam ao 
Partido do novo governador, que não tomou quaisquer medidas em defesa da 
reserva (Leite, 1998). No início da década de 1950, denúncias de jornais locais 
sobre a devastação das matas que recobriam a reserva, acabaram por sensibilizar 
alguns jornalistas da grande imprensa. Entre abril de 1954 e julho de 1955, a 
Folha da Manhã e O Estado de São Paulo entraram em “...campanha cívica e 
conservacionista em prol da salvação do que restava das reservas ecológicas 
estaduais da região.” (Leite, 1998:90). Segundo Leite (id.ib.) e Dean (1996:295), 
tratava-se da primeira campanha da imprensa que se organizou no Brasil em 
favor da preservação, coincidindo com a organização das primeiras entidades 
protetoras do meio ambiente em São Paulo23. A campanha expôs o descaso do 
governo do Estado com suas reservas ecológicas e a falta de recursos da Polícia 
Florestal. Eleito em 1955 para o governo do Estado, Jânio Quadros, que era o 
maior inimigo político de Ademar de Barros, abraçou a causa dos 
preservacionistas. Mandou abrir inquéritos policiais, tomou medidas 
administrativas, aumentou o contingente da Polícia Florestal e editou Decreto, 
declarando de utilidade pública todas as áreas da reserva do Pontal do 
Paranapanema. Três ações discriminatórias, referentes a três perímetros de terras, 
prosseguiram depois do seu governo, paralelamente ao processo de ocupação. Em 
1962, novamente eleito governador do Estado, Ademar de Barros revogou o 
Decreto de Jânio relativo às desapropriações no Pontal. Em 1980, das 3 ações 
discriminatórias, uma foi concluída, declarando devolutas e pertencentes à 
Fazenda do Estado, um dos perímetros, com 37.800 hectares. As outras ações, 
envolvendo mais 159.000 hectares, foram declaradas extintas devido à perda da 
maioria das peças dos respectivos processos. Nessa época, as matas do Pontal do 
Paranapanema também estavam praticamente extintas (Leite, 1998:198).

■f

s’

23 - Campanha Associativa de Proteção da Natureza e Associação de Defesa da Flora e da Fauna, fundadas em 1954. 
A Associação de Defesa da Flora e da Fauna foi fundada por Carlos Magalhães. Lauro Travasso Filho e Paulo 
Nogueira Neto e continua ativa, tendo mudado seu nome para Associação de Defesa do Meio Ambiente de São 
Paulo, ADEMASR em 1976/77 (Urban. 1998:301).
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Por outro lado, cabe destacar que o súbito interesse da grande imprensa pela causa 
dos conservacionistas não deve ser compreendida como episódio isolado, pois trata- 
se do mesmo período em que começavam a adquirir prestígio, nos debates sobre as 
políticas públicas, outras idéias de inspiração conservcionista, como as de Anhaia 
Mello, relacionadas com planejamento da metrópole e a adoção de controles rígidos 
sobre o seu crescimento excessivo (ver item 2.1.5 deste Capítulo).
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3 - A ABORDAGEM TECNOCRÁTICA DAS QUESTÕES AMBIENTAIS 
METROPOLITANAS NO CONTEXTO DA DITADURA

Fossem quais fossem os motivos que levaram as classes dominantes a adotarem 
medidas legais de controle da concentração industrial na metrópole paulista, o fato 
é que elas começaram a ser gestadas na metade da década de 1950, passaram por um 
período de “amadurecimento” na década de 60 e foram definitivamente 
sistematizadas e instituídas nos anos 70.

Em 1960, a Grande São Paulo já respondia por mais de 38% do total da produção 
industrial do país (Singer, 1968: 48;70), bem como por 55% (ídíb.:371) das chamadas 
indústrias de base, tais como química, metalurgia, mecânica, material de transporte 
e material elétrico, ramos considerados essenciais para a dinamização dos demais. 
Santo André, São Bernardo e São Caetano destacavam-se por sediarem a indústria 
automobilística e os estabelecimentos mais modernos da indústria de base. 
Concentrado em função das chamadas “vantagens de aglomeração”, o parque 
industrial paulistano tinha começado a se deslocar para a periferia da Capital em 
função de sinais do fenômeno inverso, ou seja, do crescimento das “desvantagens da 
aglomeração”, sem romper a macro-tendência, de concentração industrial na Grande 
São Paulo (Singer, 1995: 125). Dentre os problemas que provocaram esse 
deslocamento, o autor destaca a elevação do preço da terra, o aumento excessivo do 
tráfego de veículos e a degradação dos mananciais de água, que repercutem no 
aumento dos custos de produção e reprodução social e que, associados a outros tipos 
de poluição, começaram a ser designados como “problemas ambientais”, no final da 
década de 1960. Outra possível desvantagem, para o capital, que se relaciona com a 
concentração das atividades industriais, é o fato dela criar condições mais favoráveis 
para a organização e mobilização da classe trabalhadora.

A ditadura militar, que derrubou os governos populistas, teve de enfrentar os altos 
índices de inflação que eles tinham gerado e também as demandas das massas 
populares por melhores condições de vida. Para tanto, ao nível das políticas urbanas, 
adotou uma dupla estratégia: a repressão aos movimentos sociais e a estruturação 
de um novo modelo de política habitacional. Para tanto, foi criado o Banco Nacional 
da Habitação, BNH, em 1964, que além das funções de legitimação política, também 
atendeu interesses da construção civil, que se tornaram importantes para a ampliação 
da acumulação capitalista no período. Os empresários da construção civil participaram 
diretamente da criação do BNH, que exigiu o estabelecimento de um fluxo de créditos 
para as atividades do setor, através de dois sistemas de financiamento: o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e o Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo, SBPE (Arretche,1990). Os dois sistemas de financiamento destinavam-
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A existência de crédito para financiar o setor de saneamento e a fórmula tecnocrática 
de enfrentamento das questões urbanas, através do planejamento metropolitano 
integrado, definiram os campos onde começou a se desenvolver o debate sobre a 
questão ambiental, em São Paulo, em torno de 1970. Em outras palavras, a emergência 
da questão ambiental, que surgia como referência dos discursos, tanto do setor público 
quanto do privado - independentemente de qualquer reorientação nas práticas

A mesma Lei Federal, n° 4.380/64, que criou o BNH, também criou o Serviço Federal 
de Habitação e Urbanismo, SERFHAU, visando a difusão do planejamento, como 
abordagem racional dos problemas urbanos. Em 1966, através do Decreto n° 59.917, 
o SERFHAU foi regulamentado e teve suas funções ampliadas, no sentido de fornecer 
assistência técnica e financeira para o Programa de Planejamento de Desenvolvimento 
Local Integrado, que deveria, segundo as idéias e reivindicações dos planejadores 
urbanos da época, dar conta de coordenar e compatibilizar os planos regionais e 
municipais, nos aspectos econômicos, sociais, físicos e institucionais (Azevedo, 
1976:76-78). A partir de 1970, no contexto do “milagre econômico”, as diretrizes do 
planejamento local integrado começaram a ser revistas, visando dar tratamento 
diferenciado para o desenvolvimento das áreas metropolitanas e articular, nestas, os 
programas setoriais de obras de infra-estrutura. Em 1973 foram oficialmente criadas 
as primeiras 8 regiões metropolitanas do país24, através de Lei Complementar à 
Constituição Federal25. Em 1974, o SERFHAU foi desativado e substituído pela 
Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana, CNPU26. Dentre 
as funções básicas da CNPU estava a de implementar a desconcentração do 
desenvolvimento urbano do país, através de restrições ao crescimento das grandes 
metrópoles regionais, São Paulo e Rio de Janeiro, segundo diretrizes do II Plano 
Nacional de Desenvolvimento, PND.

se respectivamente à promoção de habitação popular pelo setor público e à promoção 
de habitações para a média e alta renda pelo setor privado. Nos dois casos vigorava o 
princípio da auto-sustentação financeira do sistema. A partir de 1968, o BNH, através 
do FGTS, começou também a financiar programas de desenvolvimento e infra- 
estrutura urbana, envolvendo obras de renovação urbana, transporte e, em especial, 
saneamento.

2' - As Regiões Metropolitanas criadas pela Lei Complementar n° 14. de 08 de junho de 1973, foram: São Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre. Recife, Salvador, Curitiba. Belém e Fortaleza.

- A Lei Complementar n° 14/73 atendia ao seguinte dispositivo constitucional: “A União, mediante Lei 
Complementar, poderá, para a realização de serviços comuns, estabelecer regiões metropolitanas, constituídas 
por municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, façam parte da mesma comunidade 
sócio-econômica.” (artigo 164 da Constituição Federal de 1967).

- Criada pelo Decreto Federal n° 74.156 de 1974.
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Enquanto se preparava o arcabouço de leis federais que deu sustentação à 
institucionalização da Região Metropolitana, a Prefeitura de São Paulo, na gestão 
de Figueiredo Ferraz, criou o Grupo Executivo de Planejamento, o GER e, finalmente,

O Plano Urbanístico Básico, PUB, foi contratado pela Prefeitura de São Paulo, em 
1968, na gestão de Faria Lima, com um consórcio de consultores brasileiros e norte- 
americanos, que reuniu uma importante equipe multidisciplinar27. Conforme Villaça 
(1999:215), o PUB não era nem urbanístico, nem básico. Em 6 volumes e totalizando 
3.400 páginas, tratou em detalhe de aspectos urbanísticos, de educação, saúde, 
habitação, bem-estar-social, recreação, cultura, esportes, poluição do ar, gás, limpeza 
pública, comunicações, cemitérios, iluminação pública, segurança, abastecimento, 
finanças, e admnistração pública. Apesar de ter sido contratado pela Prefeitura da 
Capital, abrangia a região metropolitana. “Das mesas do consórcio, o PUB foi 
diretamente para as prateleiras da Prefeitura, com todas as suas 3.400 páginas.” 
(Villaça, 1999:218).

Quase 40 anos tinham se passado desde as primeiras tentativas de formular um Plano 
Diretor para São Paulo. O aparato institucional criado pela ditadura militar visando 
impor o planejamento, como método racional e imparcial de tomada de decisões sobre o 
desenvolvimento urbano, não poderia deixar passar essa oportunidade de atender a tão 
antiga “demanda”. No marco das diretrizes e recursos mobilizados pelo SERFHAU/ 
CNPU foram produzidos dois “superplanos” que abordaram a região metropolitana.

concretas desses agentes - marcou o resgate da pauta higienista/sanitarista e um 
novo destaque para o campo do saneamento. A partir dos 70, e crescentemente, o 
discurso do planejamento ficou impregnado de preocupações ambientais e as ações 
dirigidas aos serviços de água e esgoto, coleta de lixo e drenagem, foram integradas 
e (re)designadas como políticas de saneamento ambiental, passando a incluir os 
controles da poluição. Começava a fase dos “superplanos” (Villaça,1999:204).

27 - O PUB foi elaborado sob responsabilidade da Asplan (Assessoria em Planejamento S.A.), constituída no Brasil 
por um consórcio de empresas norte-americanas e canadenses de consultoria em planejamento (Leo A. Daly 
Company Planners-Architects-Engineers; Montor-Montreal e Wilbur Smith & Associates). O projeto foi financiado 
pelo Ministério do Planejamento, pelo FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos S.A.) e pela USAID (United 
States Agency for International Development). Ver Plano Urbanístico Básico (PMSE 1969).
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apresentou à Câmara o Projeto de Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 
A proposta foi rapidamente aprovada, sem debates ou consulta à sociedade civil 
(Villaça, 1999), transformando-se na Lei Municipal n° 7.688 de 30 dezembro de 1971. 
Na exposição de motivos do Projeto de Lei, o Prefeito fez referências aos estudos do 
PUB e do PMDI28, como sendo os diagnósticos nos quais se apoiaram suas propostas. 
Salientou “...o risco de perda, por decurso de tempo e desatualização dos dados, de 
mais uma planificação integrada..." (São Paulo, Prefeitura, 1982). Todavia, conforme 
Villaça (1999:220), o PDDI foi elaborado no âmbito da própria Prefeitura, com base 
no conhecimento estocado pelo Departamento de Urbanismo e não nos planos citados, 
pois seus conteúdos não eram os mesmos. No seu Capítulo V, o PDDI definiu 
“zoneamento" e estabeleceu as regras básicas para a adoção desse instrumento, de 
forma sistemática e generalizada para todo o Município, através de legislação 
específica. Para tanto, definiu: (i) a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento 
dos lotes, como parâmetros básicos para estabelecer a intensidade de aproveitamento 
do solo: (ii) 15 categorias de uso do solo para serem aplicadas nas diversas zonas a 
serem estabelecidas; (iii) 8 tipos de zonas de uso, segundo as quais o território do 
Município seria subdividido. Na definição das características de cada zona, também 
ficaram estabelecidos os limites máximos dos valores de taxa de ocupação e coeficiente 
de aproveitamento que poderíam ser admitidos em cada zona.

No que se refere às questões ambientais, que começavam a ser entendidas como 
“novas”, por alguns grupos da classe média alta, o PDDI demonstrou sintonia com 
as preocupações internacionais sobre o tema e com conteúdos que constavam do 
PUB e do PMDI. Nesse sentido, o PDDI estabeleceu como um dos seus objetivos: “a 
preservação do meio ambiente contra a poluição do ar, do solo, dos mananciais de 
água e da paisagem” (Lei n° 7.688/71 :art. 2o) e incluiu um capítulo específico sobre 
Poluição Ambiental (id.ib.:Capítulo VI, artigos 24 a 32). Nos artigos 24 e 25, definiu 
“poluição das águas”29 e a proibição de lançamento de poluentes nestas30. No artigo 
26, estabeleceu que o Município iria fixar limites para o lançamento de poluentes 
nas águas. Nos artigos 27, 28 e 29, tratou da poluição do ar, de forma totalmente 
análoga à poluição das águas. Nos artigos 30 e 31, tratou do controle das fontes de 
ruído que, de fato, vinham sendo regulamentadas pelo Município desde a aprovação 
da Lei n° 4.805/55, já referida. Ao lado dessas disposições inócuas e retóricas, pois 
todos os controles da poluição das águas e do ar vinham sendo tratados no âmbito 
estadual e a Prefeitura tinha poucas condições de assumi-los naquele momento, o 
PDDI também tratou das áreas verdes do Município. Nesse tema sua abordagem foi

28 - Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado
29 - A definição de poluição das águas adotada pelo PDDI foi a mesma do Decreto Federal n° 50.877, de 29/06/61, que

tinha sido editado por Jânio Quadros, quando presidente, (ver Capitulo I. item 4).
30 - Essa proibição já constava do Código das Águas, desde 1934.
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Em 1972, a Prefeitura encaminhou e fez aprovar a lei de zoneamento que abrangeu 
toda a área do Município e consolidou o conjunto de leis e decretos sobre a matéria, 
que vinham sendo editados desde 1929/30. Confirmando as demandas de controle mais 
rígido sobre o adensamento e verticalização, que tinham começado a se manisfestar 
em 1955/57, e baseando-se nos limites estabelecidos pelo PDDI, a Lei n° 7.805/72 reduziu 
de forma significativa31 os valores dos coeficientes de aproveitamento permitidos pela 
legislação urbanística, denotando a adesão do Prefeito Figueiredo Ferraz ao lema de 
Anhaia Mello de que “São Paulo precisa parar". Nesta questão, o Prefeito revelava 
sua simpatia pelos discursos sobre “limites de crescimento" que polarizavam a 
Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, realizada justamente em 1972 e 
considerada como momento inaugural da ideologia ambientalista (ver Capítulo I, item3).

O segundo Plano, um pouco mais modesto, foi o Plano Metropolitano de 
Desenvolvimento Integrado, PMDI, contratado em 1970, com um consórcio32 de 
consultores nacionais, pela Secretaria de Economia e Planejamento do Estado, através 
do Grupo Executivo da Grande São Paulo, GEGRAN33. Também era multidisciplinar 
e orientado para a integração da gestão urbana, mas priorizou os aspectos territoriais 
e, em especial, as questões ambientais e de saneamento. O PMDI abraçou a maior

sistemática e preencheu uma lacuna antiga da administração. No Capítulo VIII, o Plano 
criou o sistema de áreas verdes do Município, definindo as várias tipologias que o 
constituem, a partir das próprias tipologias de áreas verdes e de recreação que vinham 
sendo criadas desde a primeira gestão de Prestes Maia na Prefeitura. O sistema abrangeu 
áreas verdes públicas e particulares, incluindo reservas naturais, parques, campos 
esportivos, praças, áreas de recreação infantil, clubes esportivos e áreas arborizadas 
(artigos 42 e 43). Trata-se do único Capítulo do Plano que contém disposições auto- 
aplicáveis, ao estabelecer limites para o aproveitamento, por equipamentos sociais, dos 
espaços livres doados à Prefeitura nos processos de abertura de loteamentos.

- O valor máximo de coeficiente de aproveitamento permitido na cidade foi reduzido de 6 para 4 vezes a área do 
lote. Observe-se que, desligado de limites de densidade habitacional e de outros parâmetros referentes ao 
aproveitamento dos lotes, o coeficiente de aproveitamento 4 permite densidades demográficas altas, que podem 
ultrapassar 2.000 habitantes por hectare, e muito superiores, portanto, às “ideais" - em tomo de 150 habitantes 
por hectare - preconizadas por Anhaia Mello em 1954.

32 - O PMDI foi elaborado por consórcio constituído pelas empresas ASPLAN, GPI, Neves & Paoliello, com colaboração
da SOTEPLAN e da PADCO, sendo esta última de origem americana. A elaboração do Plano foi financiada pelo 
SERFHAU.

33 - O GEGRAN tinha sido criado em 1967, no governodo Abreu Sodré, com oobjetivode planejar o desenvolvimento
metropolitano e de propor a institucionalização de entidade metropolitana capaz de coordenar as ações 
governamentais nessa área.
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No âmbito das questões metropolitanas, o GEGRAN ficou responsável pelo acervo 
de informações colhidas pelo PMDI até a constituição da Região Metropolitana de 
São Paulo, pela Lei Complementar Estadual, n° 94 de 1974. A mesma Lei instituiu a 
Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. , EMPLASA, 
como sociedade por ações, sob controle acionário do Estado. A EMPLASA absorveu o 
patrimônio do GEGRAN e as funções de órgão técnico do Sistema de Planejamento 
Metropolitano. Além das atividades de planejamento em si (ou seja, de continuar 
elaborando Planos), suas atribuições abrangiam a integração dos serviços e funções 
de saneamento básico, controle do uso do solo, transportes e sistema viário, que 
fossem de interesse comum dos 37 municípios que integravam a RMSR Em 1975, 
foi criada a Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitano, à qual passou a ser 
subordinada a EMPLASA. Ainda que o PMDI não tenha sido formalmente aprovado, 
ele passou a ser citado, na legislação, como o documento de referência para a definição 
das políticas da Região Metropolitana e, em especial, para a contratação de 
financiamentos, projetos e obras. (Lei Complementar n° 144 de 1976:art.l°).

A montagem desse conjunto de órgãos metropolitanos tinha como justificativa a 
implementação das diretrizes da política federal para as regiões metropolitanas, 
estabelecidas no I PND e II PND. Dentre estas, constavam ações dirigidas ao controle 
da poluição dos recursos hídricos e da poluição industrial. O controle da poluição dos 
recursos hídricos era um objetivo prioritário definido na Lei de criação da SEMA 
(ver Capítulo I, item 4). Em 1975, através do Decreto-Lei Federal n° 1.413 e do Decreto 
Federal n° 76.389, o governo tinha estabelecido: (i) que as indústrias instaladas no 
território nacional ficavam obrigadas a tomar medidas de controle da poluição e que 
um dos instrumentos desse controle seria o zoneamento urbano; (ii) a definição de 
poluição industrial; e (iii) a lista, encabeçada por São Paulo, das áreas criticas de 
poluição, que ficavam obrigadas a adotarem o zoneamento urbano. Em junho de 
1975, num encontro técnico realizado em São Paulo, o Secretário do CNPU, Jorge 
Francisconi, reafirmava a disposição da União de desconcentrar o desenvolvimento 
industrial da Grande São Paulo. Segundo ele, entre 1969 e 1973, 50% dos

34 - O Plano HIBRACE é abordado nos itens 3.2.1.2 e 3.2.2 deste Capítulo.

35 - Ver item 3.2.1.2 deste Capítulo

parte das propostas do Plano HIBRACE34 no que se refere às diretrizes de saneamento, 
inovando nas propostas de tratamento de esgotos35 e enfatizando a importância da 
construção de reservatórios reguladores de enchentes nas cabeceiras do Rio Tietê 
(reservatórios de Ponte Nova, Taiaçupeba, Paraitinga I e II, Bíritiba e Jundiaí), os 
quais deveríam também ser utilizados para o abastecimento de água, com prioridade 
em relação à ampliação da adução do sistema Cantareira.
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O zoneamento industrial metropolitano foi instituído pela Lei Estadual n° 1.817 
de 1978 e não causou grandes polêmicas junto à opinião pública da Capital, 
inclusive porque referendou a localização das zonas industriais que já constavam 
de leis municipais desde 1958 e que tinham sido recentemente confirmadas através 
da legislação geral de zoneamento, aprovada em 1972. Todavia, apesar dessas 
coincidências, a legislação metropolitana passou a gerar conflitos com os 
municípios, devido à interferência do Governo do Estado na autonomia de legislar 
sobre o uso do solo urbano.

A Legislação de Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, 
LPM, foi editada entre 1975 e 1977 (Leis Estaduais n° 898/75 e n° 1.172/76; Decreto 
Estadual n° 9.714/77), abrangendo as bacias de todos os reservatórios (existentes e 
projetados) que integravam sistema metropolitano de abastecimento de água proposto 
pelo PMDI, ou seja, as bacias dos Reservatórios Guarapiranga, Billings, Capivari- 
Monos e Rosas ao sul; Ponte Nova, Taiaçupeba, Paraitinga, Biritiba, Jundiaí, Itatinga 
e Itapanhaú, a leste; Pedro Beicht e Cotia, a oeste; e toda a parte do sistema Cantareira 
pertencente à Região Metropolitana, ao norte (ver mapa2). Essa concepção 
preservacionista divergia das tendências que tinham presidido o crescimento da 
metrópole até aquele momento e também das recomendações do PUB. Enquanto o 
PUB, na esteira do pensamento de Prestes Maia, não continha restrições à expansão 
urbana em toda as direções e chegava a recomendar a instalação de um novo pólo 
industrial no bairro de Parelheiros, localizado na Bacia do Reservatório Guarapiranga, 
o PMDI recomendava o controle da expansão do vetor norte-sul e o crescimento 
preferencial na direção leste-oeste, visando preservar os mananciais de água. O 
debate urbanístico entre Prestes Maia e Anhaia Mello cujas idéias já se refletiam, 
respectivamente, nas recomendações do PUB e do PMDI, tornou-se mais explícito 
no conteúdo das Leis de Proteção aos Mananciais. Elas classificaram 50% do território 
da Região Metropolitana, ou seja, uma extensão de 4.000 km2, como Áreas de 
Proteção, para as quais ficaram estabelecidas restrições de uso do solo em função de 
limites máximos para as densidades populacionais admitidas. Oito dos municípios 
metropolitanos ficam inteiramente inseridos nas Áreas de Mananciais e, para cerca 
de 80% do território abrangido, o limite de densidade máxima admitida foi estabelecido 
em 12 habitantes por hectare. Assim, a LPM criou limites absolutos para o crescimento

investimentos industriais no país haviam sido feitos nessa Região. Para Roberto 
Cerqueira César, Secretário de Negócios Metropolitanos de São Paulo, a região estava 
à beira de um colapso: “...se o crescimento continuar no mesmo ritmo, não teremos 
água para beber." (O Estado de São Paulo, de 18/06/75). Nesse contexto foram 
aprovados as leis e decretos destinados à proteção das áreas de mananciais e a 
zoneamento industrial da RMSP
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demográfico em 50% da RMSR e representou um verdadeiro "congelamento" de diversos 
municípios. A justificativa para a adoção desses limites foram os estudos técnicos sobre 
a capacidade de auto-depuração dos recursos hídricos, sem considerar a possibilidade 
de se aumentar essa capacidade através de sistemas de tratamento de esgotos. Em 
outras palavras, nas franjas da metrópole paulista, na qual estava localizada a maior 
concentração de capital, conhecimentos e recursos tecnológicos do país, os limites foram 
estabelecidos em função da capacidade natural de funcionamento do ecossistema. 
Apesar de extremamente polêmicas e de todos os conflitos que vieram a desencadear, 
essas disposições refletiam diretamente o discurso do ambientalismo mais radical que 
florescia no Primeiro Mundo e que, conforme exposto no Capítulo I, mal começava a 
penetrar no Brasil. Mais uma vez os urbanistas e tecnocratas paulistas evidenciavam 
sua suscetibilidade a ideologias internacionais de vanguarda.

Apresentada como instrumento de preservação dos recursos hídricos essenciais ao 
abastecimento de água da população metropolitana, a legislação dos mananciais não 
recebeu críticas dos setores organizados da sociedade, durante o período da sua 
aprovação (Sócrates et alii, 1985; Moreira, 1990). Ao contrário, foi muito bem-vinda, 
na medida em que toda a população padecia com problemas de falta d’água e, conforme 
já referido, a proteção dos mananciais tinha sido abandonada desde o final da década 
de 1920. Foi formulada no âmbito da EMPLASA, por um corpo técnico de jovens 
especialistas em planejamento e engenharia sanitária, treinados com recursos 
disponibilizados por convênios internacionais e pelo SERFHAU. Legitimou-se com 
o apoio dos envolvidos na emergente causa da preservação ambiental. Diferindo do 
antigo modelo de bacias protegidas através da desapropriação de terras, o modelo de 
preservação da LPM consistiu basicamente na imposição de restrições administrativas 
para o uso do solo nas bacias de drenagem dos reservatórios de água destinados ao 
abastecimento público. Desta forma, pretendia evitar sua urbanização, preservar as 
matas e garantir compatibilidade, entre a geração de cargas poluentes e a capacidade 
natural de depuração dos recursos hídricos. O comprometimento da qualidade das 
águas desses reservatórios, em função de sua vinculação a outras finalidades, como 
a produção de energia no caso da Represa Billings (ver item 1.4 deste Capítulo), não 
foi abordado pela legislação. Tampouco foram reconhecidos os interesses dos 
moradores e agricultores da região e dos proprietários das terras que já estavam 
parceladas para usos urbanos, nas franjas de expansão da cidade. Os efeitos de 
dispositivos tão restritivos sobre o valor da terra foram desconsiderados. A capacidade 
de fiscalização do governo, que seria necessária para impor regras tão conflitantes 
com os interesses da propriedade imobiliária, foi superestimada, provavelmente sob 
efeito do autoritarismo reinante. A autonomia dos governos Municipais, para dispoQ 

sobre o uso do solo nos seus territórios, foi “atropelada” pelo Governo do Estado,' 
legalmente apoiado nas disposições federais relativas às questões de interesse regional )
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metropolitano. Enfim, a LPM não tardou muito para suscitar conflitos de diversas 
ordens: políticos, sociais e econômicos, que se estendem até o presente e serão 
abordados no último Capítulo III desta tese.

A Secretaria de Negócios Metropolitanos e a EMPLASA ficaram com a atribuição de 
aplicar a LPM e o zoneamento industrial da Região. Por outro lado, toda a máquina 
burocrática montada pelo Governo do Estado para tratar do planejamento 
metropolitano não passou de discurso no que se refere à integração dos investimentos 
públicos, o que constituía a principal justificativa para sua criação. As obras 
continuaram seguindo a lógica que sempre tinham obedecido, ou seja, a lógica de 
atendimento dos interesses das elites sobre o espaço urbano e dos interesses 
corporativos das empresas, autarquias e órgãos públicos que respondiam, 
setorialmente, por cada um dos serviços de interesse coletivo. Nesse sentido, por 
exemplo, a primeira linha do metrô, que foi construída em São Paulo, não seguia a 
diretriz de desenvolvimento leste-oeste estabelecida no PMDI e deu prioridade ao 
eixo norte-sul. Nesse contexto e no âmbito do setor de saneamento, começaram a se 
desenvolver as primeiras medidas de controle da poluição hídrica e atmosférica na 
Região Metropolitana.
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O abandono da abordagem higienista/sanitarista dos problemas urbanos, no final da 
Primeira República, seguido por diferentes estratégias de desenvolvimento econômico, 
via industrialização, foi acompanhado, ao nível das políticas públicas, por crescente 
especialização das estruturas administrativas e diversificação dos serviços segundo 
setores, correspondentes a campos profissionais, interesses e demandas específicos. 
Nesse quadro, as questões relacionadas com a salubridade do ambiente urbano 
deixaram de ter qualquer amarração, mesmo que limitada ao discurso governamental 
sobre o planejamento, e se diluíram nas diversas competências dos setores de saúde, 
obras, habitação, lazer, etc. Ao setor do saneamento foram consignados 
exclusivamente os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. 
À complexificação e intensificação dos problemas urbanos que emergiram nas décadas 
de 1960/70, o governo respondeu, retoricamente, com as propostas de planejamento 
metropolitano integrado, ao mesmo tempo em que, na prática, a organização por 
setores se aprofundava, ganhando poder institucional e autonomia econômica. 
Todavia, a degradação da qualidade de vida na metrópole, crescentemente percebida 
pela população como relacionada com problemas de poluição e aproveitamento 
inadequado dos recursos naturais, exigiu um tratamento mais específico. Assim, o 
saneamento relacionado exclusivamente com os serviços de águas e esgotos passou a 
ser designado como "saneamento básico” e surgiu uma pauta ampliada, designada 
como "saneamento ambiental”, dirigida ao controle da poluição da água, do ar, e do 
solo, e que passou a tratar das diversas questões envolvidas nos serviços e obras de 
água, esgotos, lixo e drenagem urbana.

Conforme já referido, o BNH tinha, a partir de 1968, passado a destinar recursos 
para o setor de saneamento. Essa orientação complementava disposição da 
Constituição Federal de 1967 (artigo 138), relativa à criação de Fundo de Saneamento 
Básico, pelo governo estadual. Em outras palavras: o governo federal disponibilizava 
recursos para investimentos em saneamento na Região Metropolitana de São Paulo, 
mas o acesso a esses recursos ficava condicionado a montagem de um novo modelo 
de gestão dos serviços, mais eficiente no que se refere à recuperação dos investimentos. 
Daí a orientação para a criação de Fundos rotativos. Nesse sentido, entre 1968 e 
1973, o Governo do Estado promoveu várias mudanças nos órgãos responsáveis pelo 
setor de saneamento, buscando equacionar um modelo que atendesse às diretrizes
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Em 1971, a partir do aumento da disponibilidade de recursos do BNH, do interesse 
empresarial despertado pelas obras de saneamento e considerando as deficiências de 
organização dos órgãos responsáveis pelos serviços nos diversos municípios do país, 
o governo federal aumentou o grau de centralização da gestão do sistema, criando o 
Plano Nacional de Saneamento, PLANASA, junto ao próprio BNH. Através do 
PLANASA, o Banco assumiu diretamente as funções de coordenação da política de 
saneamento, a ser executada por companhias criadas nos estados. Com isso, os 
municípios que tivessem interesse em obter financiamento para as obras de 
saneamento tinham que firmar contratos de concessão com as companhias estaduais, 
abrindo mão da sua autonomia nas decisões sobre as obras e na gestão dos recursos.

do regime. Em 1968, junto à Secretaria Estadual de Serviços e Obras, foi criado o 
Fundo Estadual de Saneamento Básico, FESB36, transformado em Fomento Estadual 
de Saneamento Básico, em 1970, com atribuição de executar o Plano Estadual de 
Controle da Poluição das Águas. Os municípios que já operavam seus sistemas de 
saneamento passaram a contar com fonte de financiamento para as obras necessárias. 
Na Região Metropolitana, o DAE foi desativado e substituído por dois órgãos 
subordinados à Secretaria Estadual de Obras. Para a Capital, foi criada a 
Superintendência de Águas e Esgotos da Capital, SAEC, que assumiu os serviços de 
distribuição de água e coleta de esgotos, antes executados pelo DAE. Ao mesmo tempo, 
foi criada a Companhia Metropolitana de Água de São Paulo, COMASR cuja atribuição 
era de “produzir água”, ou seja de responder pelos serviços de captação e tratamento 
das águas, disponibilizando-as para a SAEC (que atuava na Capital) e para os órgãos 
de saneamento dos demais municípios, os quais também deveríam responder pela 
coleta dos esgotos. Ainda em 1970, para complementar esse sistema, foi criada a 
Companhia Metropolitana de Saneamento de São Paulo, SANESR com a função de 
tratar os esgotos de toda a área metropolitana (DAEE, 1989). Durante todo o período, 
o poder de concessão dos serviços de água e esgoto pertencia aos municípios.

K - Lei Estadual n° 10.107 de 8 de maio de 1968 e Decreto estadual n° 50.079 de 24 de julho de 1968, aprovados pelo 
governador Abreu Sodré.

No Estado de São Paulo, foi criada a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, SABESR em 1973. Como entidade financeira, o FESB foi substituído pelo 
Fundo de Água e Esgoto, FAE. No que se refere à região metropolitana, alguns 
municípios continuaram operando seus serviços de distribuição de água e coleta de 
esgotos, passando a comprar água da SABESP (como faziam antes com a COMASP). 
Outros aprovaram contratos de concessão da totalidade dos serviços para a 
Companhia. No caso da Capital, os serviços passaram automaticamente para a 
SABESP porque sempre tinham funcionado no âmbito do Governo do Estado e, até
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Para enfrentar essa situação, o governo deu continuidade aos Planos de ampliação 
dos sistemas de abastecimento de águas e coleta de esgotos. Entre 1964 e 1968, foi

lí

37 - Na prática, a Prefeitura tornou-se "refém” da Companhia, que não tem o menor interesse em formalizar
qualquer contrato.

38 - Ver situação de atendimento por serviços de água e esgotos, nos períodos anteriores, nos itens 1.1, 1.2 e 2.2.1
deste Capítulo.

A precariedade dos serviços de saneamento refletia-se diretamente em indicadores 
básicos de saúde pública. Entre 1951 e 1961 o índice de mortalidade infantil (número 
de óbitos de menores de um ano entre mil nascidos vivos) em São Paulo, tinha 
decrescido de 91 para 60. A partir de 1962, essa tendência decrescente se inverteu e, 
em 1973, o índice chegou a 93 (Bueno,1994:142). Definido basicamente pelas 
condições de nutrição e de higiene do ambiente, o indicador sinalizava as principais 
linhas por onde se dava a exploração da força de trabalho no período do “milagre 
brasileiro”: o rebaixamento salarial e a precarização da moradia. Com relação a esta, 
a péssima qualidade da água consumida nas periferias e favelas era um dos fatores 
de maior interferência no índice de mortalidade infantil. (Brant, 1989: 130-131). Na 
mesma época, a OMS tinha como meta que nenhum país apresentasse índices de 
mortalidade infantil maior do que 30 óbitos de menores se um ano por mil nascidos 
vivos (CETESB, 1944:44). O Brasil estava se tornando emblemático, no contexto 
internacional, como modelo de crescimento econômico associado ao rebaixamento 
da qualidade de vida da população.

o presente, a concessão não foi formalizada pela Prefeitura37. A partir de 1975, a 
SABESP consolidou-se gerencialmente e passou a captar recursos junto aos órgãos 
financeiros internacionais BID e BIRD. (DAEE.1989).

No final dos anos 1960, a situação dos serviços de água e esgotos alcançava sua pior 
fase38. De acordo com os dados do PUB, apenas 55% dos domicílios da Capital eram 
abastecidos por água tratada e 35% dispunham de coleta de esgotos, em 1968. Para a 
Região Metropolitana, de acordo com o PMDI, tinha-se que, em 1970, 49% dos 
domicílios dispunham de rede com água e 31% eram atendidos por rede de esgotos. 
Entre 1960 e 1970, a população do Município e da Região Metropolitana tinha passado, 
respectivamente, de 3.783.000 para 5.825.000 habitantes e de 4.791 para 8.140.000, 
confirmando a tendência de “transbordamento” da população e das atividades 
industriais da Capital para sua periferia imediata, iniciada na década de 1950.
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Com relação ao tratamento dos esgotos, o Plano HIBRACE recomendou o tratamento 
de todos os esgotos da RMSP num sistema de 4 lagoas, a serem executadas através 
da barragem de 4 braços da Represa Billings: Cocaia, Bororé, Taquacetuba e Capivari. 
(Bueno,1994:122). Entre 1965 e 1967 também foi elaborado outro Plano, específico 
para o tratamento de esgotos e contratado pelo DAE, com a empresa norte-americana

Para ampliar a produção de água, o HIBRACE recomendou as mesmas soluções que 
já tinham sido apontadas pela CEPA (ver item 2.2.1 deste Capítulo), ou seja, a adução 
de mananciais localizados fora da Região Metropolitana. Os estudos foram 
desenvolvidos a partir das alternativas apresentadas pela CEPA e referendadas pelo 
HIBRACE. A alternativa escolhida foi a reversão das nascentes do rio Piracicaba 
que, depois de um longo percurso de bombeamentos, aduções e reservações, 
receberiam tratamento na Estação do Guaraú, na Serra da Cantareira. Essa opção 
provocou e ainda provoca protestos dos municípios localizados na Bacia do Rio 
Piracicaba, dentre os quais o mais importante é Campinas. As oposições foram 
vencidas, inclusive em função do interesse que a grandiosidade dos investimentos 
previstos despertou nas principais empreiteiras de obras públicas, que assumiram 
os contratos (Camargo Correia, Cetenco, Heleno Fonseca, Passarelli e Mendes Jr.). A 
execução da reversão teve início em 1967, ainda sob coordenação do DAE prosseguiu 
em 1968, sob contrato da COMASP e começou a funcionar em 1974, sob controle da 
SABESR Até 1979, as reversões do Piracicaba tinham acrescentado 12 m3/s ao sistema 
de abastecimento de água e a Sabesp também tinha executado uma ampliação da 
adutora do Rio Claro. Ao aumento crescente da capacidade, correspondeu a ampliação 
do acesso aos serviços. A partir de 1979, as redes de água tratada começaram a ser 
estendidas para a zona leste da Capital e também para as favelas41. Após uma fase 
marcada pela precariedade do abastecimento, a entrada em funcionamento das novas 
aduções refletiu-se em mudança significativa nos indicadores de saúde pública. A 
partir de 1974, com a entrada em funcionamento do sistema Cantareira, o índice de 
mortalidade infantil voltou a decrescer em toda a região metropolitana, atingindo, 
em 1980, o valor médio de 55 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos 
(EMPLASA, 1984).

39 - O Plano HIBRACE foi contratado junto a um consórcio de 3 empresas nacionais: Hidroservice, Brasconsul e CESA.

<o - O DAEE era uma autarquia, que tinha sido criada em 1951. com o objetivo de articular o uso múltiplo dos 
recursos hídricos do Estado de São Paulo e. em especial, os conflitos entre geração de energia e demais usos

41 - A ampliação dos serviços de água para as favelas envolveu inovações tecnológicas, com o emprego de tubulações 
flexíveis que permitiram a chegada das redes nos domicílios situados em vielas de menos de 4 metros de largura. 
(Bueno, 1994).

elaborado o Plano HIBRACE39, contratado pelo DAEE40 com a finalidade de buscar 
solução integrada para os problemas de enchentes e serviços de água e esgotos.
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O crescimento da SABESR e dos interesses das grandes empreiteiras nas obras de 
saneamento levaram, finalmente, ao equacionamento de um projeto de tratamento 
dos esgotos que começou a ser executado. O projeto SANEGRAN foi elaborado pela 
empresa Hidroservice, em 1976, e aprovado no mesmo ano, pelo governador Paulo 
Maluf. Previa 3 estações de tratamento de esgotos, localizadas em Barueri, Suzano e 
São Caetano. Atendia os interesses do setor de energia porque todas as estações 
estavam localizadas a montante da barragem de Edgard de Souza, o que não alterava 
o sistema já instalado destinado à reversão (das águas e esgotos) e aproveitamento 
para geração de energia.

O SANEGRAN recebeu críticas de vários setores da sociedade. Em 1976, organizou- 
se a Comissão de Defesa da Billings, formada por moradores de Diadema, preocupados 
com a manutenção da reversão do Tietê/Pinheiros e com os efeitos do Projeto 
SANEGRAN na qualidade das águas do Reservatório. No meio técnico criticava-se a 
magnitude das obras e custos envolvidos. A estação de Barueri estava prevista para 
uma capacidade de tratamento de 63 m3/s, sendo as outras duas dimensionadas para 
17m3/s (Suzano) e 15 m3/s (São Caetano). O sistema teria a capacidade de tratar, no

42 - Observe-se que a utilização da Billings como lagoa de estabilização de esgotos era a situação que vigorava de fato, 
pois, com o bombeamento das águas do Tietê para a Billings, através do canal do Pinheiros, todos os esgotos da 
Região, que não eram tratados até então, acabavam indo para a Represa.

Hazen & Sawyer. O Plano Hazen & Sawyer apresentou 4 alternativas de solução e 
optou pela mais semelhante à recomendada pelo Plano HIBRACE. Ou seja, novamente 
se propunha o bombeamento de todos os esgotos para a Represa Billings e imediações, 
privilegiando o sistema de produção de energia. Conforme Bueno (1994:124), o Plano 
Hazen & Sawyer chegou a ser aprovado pela SANESR que começou a executar, em 
São Caetano, uma estação elevatória de esgotos que fazia parte da proposta. Uma 
terceira proposta para o tratamento de esgotos foi apresentada em conjunto com o 
PMDI, tendo sido formulada por 3 sanitaristas: Rodolfo Costa e Silva, Nelson Nucci 
e Manoel Inácio de Sá. Neste projeto, denominado Solução Integrada, os esgotos da 
RMSP seriam lançados através de túnel numa lagoa de tratamento localizada na 
região noroeste, construída através da ampliação do Reservatório Pirapora. O baixo 
índice de urbanização da região e o fato dela ser predominantemente ocupada por 
reflorestamentos, reforçavam a justificativa da proposta. A aprovação da Legislação 
de Proteção de Mananciais que abrangia também a Bacia do Reservatório Billings 
como manancial de água para a metrópole, inviabilizou a adoção “oficial”42 das 
soluções HIBRACE ou Hazen & Sawyer. Por outro lado, a Solução Integrada 
contrariava os interesses da Light e também não foi adotada, apesar de ter sido 
aprovada pelo governador Laudo Natel, em 1974. Assim, continuava em aberto a 
solução para o tratamento de esgotos da RMSP
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De qualquer modo, os investimentos em saneamento básico trouxeram benefícios 
sociais, especialmente no que se refere ao abastecimento de água. Em 1984, 91% 
dos domicílios da Região Metropolitana eram servidos por água tratada, sendo que 
50% do volume distribuído era proveniente do sistema Cantareira43. Todavia, apenas 
44% dos domicílios estavam ligados à rede de esgotos (EMPLASA, 1984) e apenas 
13,5% dos esgotos gerados eram tratados, e nível primário, nas estações de Vila 
Leopoldina e Pinheiros (PMSRSEMPLA, 1985a). Os limites dos resultados obtidos, 
diante do volume de investimentos realizados, continuaram alimentando críticas 
de toda a sociedade. As classes populares, continuavam não sendo atendidas pela 
coleta de esgotos, além de suportarem uma enormidade de carências sociais 
acumuladas. As classes favorecidas, reclamavam por respostas mais abrangentes, 
diante da complexidade dos problemas ambientais que começavam a ser percebidos 
ao longo dos anos 70.

Até o final da década de 50, medidas como a criação do Conselho Estadual de Controle 
da Poluição das Águas, CECPA, ou de fixação de limites para o lançamento de 
poluentes nos corpos d’água (ver item 2.2.1 deste Capítulo) não tinham tido qualquer 
efeito concreto. Assim, foi justamente a questão da degradação da qualidade das 
águas da bacia do Alto Tietê que provocou a organização da Comissão Intermunicipal 
de Controle da Poluição das Águas e do Ar, CICPAA, integrada pelos Municípios de 
Santo André, São Caetano, São Bernardo e Mauá. Criada em 1960, a CICPAA pode 
ser considerada uma entidade pioneira no enfrentamento das questões ambientais 
no Brasil. A proposta da sua criação partiu de algumas indústrias da região do ABC, 
que vinham sofrendo prejuízos em função dos altos custos, e até da inviabilidade, do 
tratamento das águas do Rio Tamanduateí, para o seu próprio abastecimento. Até 
1965, a CICPAA foi mantida por meio de contribuições dessas indústrias e com verbas 
das Prefeituras envolvidas. A idéia de ampliar o escopo da Comissão para tratar 
também da poluição atmosférica foi sugestão do Prefeito de São Caetano (CICPAA, 
1970). A partir de 1965, a Comissão estabeleceu um Convênio com a Organização

ano 2.000, os esgotos de uma população que foi estimada em 24 milhões de 
habitantes. Apesar das críticas, o projeto foi aprovado e começou a ser executado 
em 1977, no governo de Paulo Egídio Martins. As obras andaram devagar e, em 
1982, a primeira etapa da Estação de Tratamento de Suzano foi inaugurada, com 
capacidade para 1,2 m3/s.

« - Em 1984, a capacidade do sistema produtor de água da Região Metropolitana era de 37,2 m3/s, sendo 18 m3/s 
provenientes do sistema Cantareira (PMSRSEMPLA, 1985a).
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Panamericana de Saúde - OPAS e Organização Mundial de Saúde - OMS, visando o 
fornecimento de equipamentos e o patrocínio de bolsas de estudo no estrangeiro, 
para a preparação de pessoal técnico especializado no controle da poluição atmosférica 
e no saneamento ambiental. No mesmo ano, a Comissão começou a contar com o 
apoio da Associação Brasileira de Ecologia e de Prevenção à Poluição do Ar - 
ABEPPOLAR, fundada em 1965 (WWF, 1996).

O Centro Tecnológico de Saneamento Básico, CETESB, foi criado em 1968, junto à 
Secretaria Estadual de Serviços e Obras, pelo mesmo Decreto que regulamentou o 
Fundo Estadual de Saneamento Básico, FESB. Dentre as finalidades do Fundo, além 
do financiamento de obras, constava o apoio à capacitação de técnicos em controle 
da poluição ambiental. As atribuições do CETESB eram de realizar exames de 
laboratório, para o controle da qualidade das águas em todo o Estado, e de promover 
programas para a formação e aperfeiçoamento de especialistas no campo da 
engenharia sanitária. A iniciativa tinha o apoio e orientação da ONU, através da 
Organização Mundial de Saude, OMS (Cetesb,1994). No início de 1973, alguns 
meses depois da realização da Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, o

u -19 estações em Santo André; 12 em São Bernardo; 10 em São Caetano; 3 em Diadema e 4 em Mauá 
(Tarifa, 2001:12).

*5 - Criada através do Decreto-lei estadual n° 232 de 1970.

Conforme demonstrado nas seções anteriores deste Capítulo (itens 1.4 e 2.2.1), os 
problemas de escassez de água na metrópole não surgiram naturalmente mas foram 
produzidos, ao longo de um século de desenvolvimento urbano e industrial 
acelerados, mediante uma série de opções e omissões do poder público. A 
organização da CICPAA constituiu uma tentativa de enfrentamento do problema 
da poluição hídrica por parte dos agentes locais que sofriam diretamente os seus 
efeitos. Por outro lado, sua criação sinalizava a percepção dos problemas de poluição 
atmosférica pela população local. Segundo Tarifa (2001:12), a Comissão tinha 
conseguido instalar, a partir de 1965, uma rede de 48 estações localizadas no 
ABCDM44, destinadas a elaborar análises mensais da qualidade do ar. O pioneirismo 
e o contexto político que sucederam a criação da CICPAA, impediram sua 
continuidade. O regime instalado pelo golpe militar de 1964 aprofundou a 
centralização em todos os campos de intervenção estatal. Em 1971 a CICPAA foi 
transferida para a Superintendência de Saneamento Ambiental - SUSAM, criada 
em 197045 junto à Secretaria Estadual de Saúde, com a finalidade de executar 
programas de controle da poluição atmosférica e de combater vetores biológicos 
visando o controle de endemias. Em 1975, as funções da CICPAA foram transferidas 
para a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB.



189

Assim, o então governador Paulo Egidio Martins, atendeu às diretrizes do âmbito 
federal, contidas no II PND, e às emergentes preocupações da sociedade, criando 
(através de mudanças de denominação) o primeiro órgão estadual de política pública 
do meio ambiente. Conforme demonstrado, as funções da CETESB já existiam antes, 
e estavam distribuídas em outros setores da administração, especialmente na área 
de saúde, desde o final do século XIX. Novidade, foi a disponibilização de recursos 
para capacitação dos técnicos e equipamento dos serviços, através do BNH, governo 
do Estado e ajuda internacional do PNUD. Vários milhões de dólares foram gastos 
para contratar 68 consultores internacionais durante 8 anos e na concessão de bolsas 
de estudo aos técnicos brasileiros. (Cetesb, 1994). A CETESB tornou-se o principal 
centro de referência, no país, para as questões relacionadas com o controle da poluição 
do ar, das águas e do solo.

Em 1976, a CETESB fixou definitivamente seu nome, como Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental. Nesse mesmo ano, foi aprovada a Lei Estadual n° 997/76 
que instituiu o Sistema de Prevenção e Controle da Poluição do Meio Ambiente, 
proibindo o lançamento de poluentes no ar, nas águas e no solo, a partir de limites 
capazes de torná-los nocivos à saúde, ao bem-estar público, à flora, à fauna, aos 
materiais e à propriedade. O Decreto Estadual n° 8.468, também de 1976, 
regulamentou os limites de poluentes e os padrões de qualidade da água e do ar, a 
serem observados por quaisquer fontes de poluição. A exigências relativas à poluição 
do solo visaram mais especificamente o controle da disposição final de resíduos 
líquidos e sólidos, ou seja, os sistemas de tratamento do lixo urbano e industrial e as 
estações de tratamento de esgotos. Todas as atividades de mineração e indústria, o 
tratamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, as usinas de concreto e de asfalto,

Governo do Estado e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
PNUD, firmaram um acordo de cooperação, designado como Projeto Brasil. O 
Projeto visava transferência de tecnologia, capacitação de recursos humanos e 
apoio à pesquisa na área de engenharia sanitária. No âmbito do Projeto Brasil, o 
CETESB participaria dos assuntos ligados à poluição das águas; a Superintendência 
de Saneamento Ambiental da Secretaria da Saúde, SUSAM, participaria dos 
assuntos ligados à poluição do ar e a Faculdade de Saúde Pública da USE dos 
assuntos ligados à poluição do solo. Em 1975, através do Decreto estadual n° 5.993, 
foi alterado o nome do CETESB para Companhia Estadual de Tecnologia de 
Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente, mantendo a mesma sigla, mas 
alterando suas funções no sentido de absorver o controle sobre a qualidade do ar e 
do solo, competências que lhe foram transferidas da Secretaria de Saúde e da 
Faculdade de Saúde Pública. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Obras passou a 
chamar-se Secretaria de Obras e Meio Ambiente.
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Dentre todas as atividades definidas como fontes de poluição, o sistema de disposição 
final do lixo do Município de São Paulo parece ter sido o que respondeu de forma 
mais imediata aos novos regulamentos de controle. Entre 1974 e 1977 os lixões 
desapareceram como local oficial de destino final dos resíduos domésticos coletados 
pela Prefeitura, sendo substituídos por aterros sanitários. Em 1975 a Prefeitura 
contratou com a empresa Serete, um Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município. 
O Plano elegeu os aterros como solução mais econômica e adequada para a disposição 
final dos resíduos domésticos e indicou áreas para sua instalação. Em 1974 começou 
a operar o primeiro aterro projetado. Em 1979, estavam indo para os novos aterros, 
81% do lixo coletado, representando 6.600 toneladas/dia. As áreas para os aterros 
foram conseguidas através de desapropriação ou comodato com os proprietários. O 
sistema era complementado por áreas de descarga de lixo inerte e por duas usinas de 
compostagem, de São Mateus e Vila Albertina, inauguradas em 1970 e 1974. Ainda 
em 1979, as usinas processavam 4,4% do lixo coletado e os depósitos de inerte recebiam 
10,3% da coleta. (Sempla,1988). O licenciamento e o controle ambiental da operação 
dos aterros incineradores e usinas de compostagem passaram a ser fiscalizados pela 
CETESB, com a edição do Decreto Estadual n° 8.468/76.

40 - O período 1968/71 ficou famoso pelas altas taxas de crescimento econômico, sendo designado como do "milagre 
econômico".

A melhoria dos serviços de água, e as primeiras medidas destinadas ao controle da 
poluição, não foram acompanhadas por avanços no que se refere aos padrões de 
drenagem urbana durante os anos 60 e 70, quando o problema das enchentes apenas 
se agravou. O período foi caracterizado por intensa atividade imobiliária, em função 
do aquecimento da economia46 e dos créditos disponibilizados para a construção civil 
através do BNH. O uso do solo se intensificou, reduziram-se os vazios nos loteamentos 
já implantados e abriram-se novos loteamentos. Ampliou-se a impermeabilização

incineradores, os serviços cuja natureza envolve a geração de poluentes, os hospitais 
e os loteamentos, foram definidos como fontes de poluição e passaram a exigir 
licenciamento pela CETESB (Decreto n° 8.468/76, art. 57). A maior parte dos 
parâmetros estabelecidos na legislação federal de controle da poluição industrial, 
editada na mesma época (Portarias MINTER n° 013/76 e n° 231/76), foram adotados 
a partir das definições da legislação de São Paulo. Esta, por sua vez, apropriou-se de 
padrões e critérios desenvolvidos nos Estados Unidos, suscitando inúmeras críticas 
sobre sua inadequação à realidade brasileira (Monosovski, 1989:20)
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17 - Conforme Bartalini (l999:151), no governo de Setúbal, foram criados novos parques totalizando 1.145 hectares 
de área. Desse total, 200 hectares correspondem a desapropriações e 950 hectares (Parque Anhanguera) 
correspondem à execução de uma divida pública.

fI

dos terrenos e também a mancha urbanizada contínua, a partir da conurbação com 
os municípios vizinhos da Capital, que se integraram à estrutura da metrópole como 
bairros dormitórios (Villaça,1998) e localizações preferenciais para o crescimento do 
parque industrial. Na Capital, o aquecimento da economia e os créditos 
disponibilizados pelo governo federal criaram condições para um novo surto de obras 
públicas, que continuaram privilegiando os investimentos no sistema viário (Schmidt, 
1986:50). Para isso também colaborou a motorização crescente da classe média, a 
partir de meados dos anos 60 e da implantação da indústria automobilística 
(Vasconcelos, 1996). Em 1967, foram iniciadas as obras do metrô, tardia e lentamente. 
A inauguração da primeira linha, em 1974, não alterou em nada a prevalência do 
modo ônibus no transporte coletivo e a tendência de crescimento da opção por 
transporte individual motorizado (PMSR SEMPLA 1992). Os créditos para obras de 
renovação urbana, também ensejaram investimentos do tipo “embelezamento 
urbano". Estes foram aplicados de forma articulada com as obras do metrô, na 
execução de uma série de praças em torno de suas estações (Bartalini, 1988). 
Paralelamente, no bojo de uma reforma administrativa modernizante (PMSR 1992), 
promovida pelo Prefeito Faria Lima (1965/1969), a antiga Divisão de Parques, Jardins 
e Cemitérios foi promovida à categoria de Departamento de Parques e Jardins, em 
1968, abrigando um setor de projetos de paisagismo, que não existia na antiga Divisão 
(Bartalini, 1999). Especialmente durante o governo de Olavo Setúbal (1975/1979), a 
Prefeitura priorizou desapropriações para a execução de novas áreas verdes na Capital, 
prestigiando o novo departamento, que passou a chamar-se Departamento de Parques 
e Áreas Verdes, DEPAVE, em 1976 (Jd.ib.). Essa política resultou num aumento no 
total de parques da cidade47 que, apesar do crescimento da população, apresentou 
um aumento no índice de parques públicos, de 2,59 m2 por habitante, para 3,03 m2 
por habitante (Kliass, 1993:59).

Por outro lado, as condições gerais de acesso da população de baixa renda à habitação 
se agravaram durante a ditadura, em função do rebaixamento do salário e da chegada 
de novos fluxos migratórios internos (Schmidt, 1986). Os loteamentos sem infra- 
estrutura, situados na coroa periférica da mancha urbana continuaram crescendo, 
atingindo as áreas de solos erodíveis e impróprios à urbanização. Além das precárias 
condições de moradia e dos riscos de desmoronamentos, vividos por seus moradores, 
esses assentamentos funcionam como fator agravante das enchentes, por 
contribuírem para o assoreamento da rede hídrica (ver item 2.2.2 deste Capítulo). 
Em 1979, como já foi referido, através da Lei Federal n° 6.766, o governo definiu 
parâmetros urbanísticos para o parcelamento do solo urbano, visando era criar
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Paralelamente, as obras viárias mantiveram a diretriz de localização nos fundos de 
vale e a solução da drenagem privilegiando canais e galerias fechados, sempre que 
possível. Faria Lima, Prefeito de São Paulo entre 1965 e 1969, deu continuidade ao 
Plano de Avenidas de Prestes Maia. Atualizado e revisto, o Plano não se alterou 
quanto à diretriz básica das avenidas de fundo de vale. Em 1969, através do Plano 
Urbanístico Básico, PUB, transformou-se no Sistema de Vias Expressas de Fundo 
de Vale e continuou sendo executado.

i
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instrumentos mais fortes de controle da expansão urbana. Nesse sentido, a nova 
legislação tratou de criminalizar o loteador clandestino e de defender os direitos dos 
adquirentes de lotes. Também estabeleceu a exigência de doação ao poder público de 
terrenos para áreas verdes e a reserva de faixas "non aedificandi” de 15 metros 
longitudinalmente ao leito de qualquer curso d’água. Ambas as disposições já estavam 
regulamentadas ao nível da legislação urbanística do Município de São Paulo, com 
todos os problemas, já apontados, quanto às dificuldades da administração para fazer 
cumprir a legislação. Mantidas e agravadas as condições estruturais que impediam o 
acesso da população mais pobre à moradia produzida pelo mercado formal, tanto 
pelo setor público quanto pelo privado, o controle mais rigoroso veio apenas somar- 
se à pauperização crescente e à elevação do preço da terra48, como indutores do grande 
aumento da população favelada, em São Paulo, a partir da década de 7049. A 
localização “preferencial” das favelas definiu-se como as margens de córregos e as 
encostas íngremes, ou seja, os terrenos desvalorizados por serem gravados com 
restrições absolutas para o aproveitamento, a partir de preocupações ambientais. Do 
ponto de vista fundiário, geralmente coincidem com os terrenos doados à Prefeitura 
para áreas verdes, na abertura de loteamentos.

i

A partir de 1970, as intervenções no canal do Rio Tietê, que deveríam ser 
complementadas com o remanejamento de pontes e com a execução do sistema de 
avenidas marginais, passaram para o âmbito do sistema metropolitano de 
planejamento e do Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE (Seabra, 
1987), que tinha sido criado em 1951, com o objetivo de articular o uso múltiplo 
dos recursos hídricos do Estado de São Paulo e, em especial, os conflitos entre 
geração de energia e demais usos.

- Segundo Taschner e Véras (1990), durante a década de 70, o aumento real do preço do metro quadrado de 
terreno no Município de São Paulo foi de 160%, enquanto o salário mínimo real de 1979 representava 76% do 
salário de 1970.

« - Conforme Maricato (1997,75): “A aprovação da Lei 6.766/79 foi comemorada pelo movimento. Mal sabiam seus 
integrantes que com o fim, ou melhor, com a diminuição dos loteamentos clandestinos os trabalhadores perderíam 
uma alternativa (precária) de moradia, e o crescimento das favelas assumiría proporções gigantescas."
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Todavia, nem as grandes obras de drenagem nem as tentativas de gestão integrada 
dos recursos hídricos, conseguiram impedir que a metrópole, na medida do seu

i

íl a

i

Entre 1964 e 1968 foi desenvolvido o Plano HIBRACE50, contratado pelo DAEE com 
a finalidade de buscar soluções para os problemas metropolitanos de inundações e 
dos serviços de água e esgotos. No que se refere à drenagem, o Plano recomendou: o 
remanejamento de algumas pontes sobre o Tietê, no trecho que atravessa a capital; 
a construção de reservatórios reguladores, nas cabeceiras (reservatórios de Ponte 
Nova, Taiaçupeba, Paraitinga I e II, Biritiba e Jundiaí) e a continuação das obras de 
retificação do Tietê, no trecho Barueri/Osasco, além da manutenção de um serviço 
de desassoreamento, com atenção para a foz do Tamanduateí e para o entroncamento 
com o canal do Pinheiros (Seabra, 1987). O Plano também recomendou a construção 
de um novo canal (ampliado) no Tamanduateí.51 Depois de 1968, os serviços de 
desassoreamento do Tietê passaram a ser executados pelo DAEE. O PMDI endossou 
as recomendações básicas do Plano HIBRACE, destacando que elas deveríam sofrer 
adequações e ajustes na medida que o Plano de obras fosse executado e melhorasse o 
nível de conhecimento dos dados “fluviográficos”. Estabeleceu como intervenções 
de curto prazo, a conclusão da barragem de Ponte Nova e a execução de Taiaçupeba. 
A médio prazo, recomendou a ampliação da calha do Tietê, mediante aprofundamento 
do canal, no trecho que acabava de ser canalizado. A longo prazo recomendou a 
construção das barragens de Paraitinga I e II, Jundiaí e Biritiba, além da continuidade 
das obras de canalização do Tietê, de jusante para montante, a partir da barragem 
da Penha, destacou a necessidade de coordenação das ações, em especial no 
concernente à operação dos sistemas de bombeamento da Light.

50 - O Plano HIBRACE cujo relatório final denominou-se “Desenvolvimento Global dos Recursos Hídricos das 
Bacias do Tietê e Cubatão - Convênio Hlbrace" (Seabra, 1987). foi contratadojunto a um consórcio de 3 empresas 
nacionais: Hidroservice, Brasconsul e CESA (Bueno, 1994).

4“ investida em obras de canalização do Tamanduateí.51 - Segundo Seabra (1987:142), esta seria a

Entre 1976 e 1977 o governo do Estado desenvolveu projetos para o novo canal do 
Tamanduateí e, em 1978, as obras tiveram início, sob responsabilidade do DAEE e 
da Secretaria de Obras do Estado (DAEE, 1988). Em 1981, por meio da Lei Municipal 
n° 9.233, a Prefeitura de São Paulo estabeleceu convênio com o DAEE, visando 
participar das obras de canalização e da execução de obras viárias complementares. 
Executadas de juzante para montante, essas intervenções se prolongaram por mais 
de 10 anos e não se acham concluídas nos trechos de montante. Em 1979, foram 
contratados pelo DAEE, CETESB e Secretaria de Obras do Estado, com a PROMON 
Engenharia S.A., novos estudos visando a elaboração de projetos para a bacia do Alto 
Tietê, abrangendo retificações e a construção de novas barragens de cabeceira 
(Seabra, 1987).
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Como agravante desse quadro de comprometimentos encadeados, aparece o sistema 
de produção de energia e a reversão das águas bombeadas pela Light. Por um lado, 
por condicionar cotas muito altas nas barragens, fazendo todo o sistema trabalhar 
com o máximo de reservação, visando manter vazões constantes para as usinas 
hidrelétricas e, portanto, sem capacidade para absorver sobrecargas advindas de 
grandes chuvas. Por outro lado, em função do assoreamento causado pela reversão, 
no canal do Pinheiros (Seabra, 1987).

Conforme Seabra (1987:142-144), “todos” começaram a reclamar das enchentes: as 
populações ribeirinhas, demandando por soluções habitacionais mais seguras e

Apesar de já ser evidente a tendência de agravamento das enchentes no final dos 
anos 1960, essas causalidades somente começaram a ser destacadas e sistematizadas 
dez anos depois e ainda não geraram mudanças significativas nos padrões básicos 
de ocupação. A área urbana metropolitana, que tinha 930 km2 em 1970 
(PMDI.1971), atingiu 1710 km2 em 1980, e 1860 km2 em 1993 (Canholi,2000). 
Quanto aos critérios de projeto para a drenagem urbana, estes começaram a ser 
revistos tardiamente, a partir da década de 1980, num novo contexto sócio-político, 
em que o conjunto das forças sociais começou a se dar conta dos problemas 
ambientais que tinham sido engendrados, ao longo dos últimos cem anos, no 
processo de estruturação da metrópole. I

•i

crescimento, continuasse a ser atingida por inundações. Ao contrário, estas se 
tornaram cada vez mais frequentes e se transformaram em verdadeiro flagelo, da 
década de 1960 em diante. De acordo com Canholi (2.000) esse agravamento se deve 
à combinação dos efeitos dos seguintes fatores:

grande expansão horizontal e impermeabilização da área urbana 
metropolitana. Conforme o autor (Canholi,2000:80), a impermeabilização 
pode dobrar os “picos” de vazão, que causam as enchentes;
adoção de critérios de cálculo para os projetos de galerias visando o 
escoamento rápido das águas. Segundo o autor, as canalizações rápidas 
podem multiplicar por seis a concentração de água nos “picos” de vazão e 
foram adotadas por influência da ótica das canalizações de esgotos: 
“Quanto mais rápido nos livramos daquela água, melhor” (Canholi, 
2000:75).

- adoção de canalizações fechadas que não admitem nenhuma folga na 
capacidade de escoamento e transferem os excedentes de vazão 
diretamente para o sistema viário;

- sub-dimensionamento das calhas de canais e galerias nas avenidas de 
fundo de vale, com excessiva ocupação das várzeas, especialmente no Tietê.



3.3 - Surgimento do movimento ambientalista em São Paulo
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Essas medidas balizaram os termos do diálogo possível entre governo autoritário e 
sociedade, em torno dos problemas ambientais da cidade, durante a década de 1970. 
A abordagem tecnocrática tinha o dom de despolitizar as questões e de apresentá-las 
equacionadas, ou seja, como passíveis de serem resolvidas pela associação entre 
domínio técnico-científico e rigor fiscalizatório. Alguns autores, como Dean (1996:) e 
Monosovski (1989:18), destacam que, em torno de 1975, o governo chega a incitar a 
discussão das questões ambientais, como estratégia de desviar a atenção da opinião

í 
í!
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O conjunto de iniciativas governamentais dirigidas ao saneamento, controle da 
poluição e gestão integrada dos investimentos públicos e recursos naturais na RMSR 
resultaram, durante a década de 1970:

- na aprovação das legislações metropolitanas de proteção dos mananciais e de 
zoneamento industrial, que suscitaram inúmeros conflitos, tanto com os 
interesses privados envolvidos, quanto no que se refere à interpretação das 
disposições constitucionais relativas à divisão de competências, entre União, 
Estados e Municípios, para legislar sobre uso do solo;
na melhoria dos serviços de abastecimento de água, desvinculada de melhoria 
correspondente nos serviços de coleta e tratamento de esgotos;
nas primeiras tentativas de tratamento integrado, pelo governo do Estado, 
das questões relacionadas com a macro-drenagem da bacia do Alto Tietê, 
tendo como o único resultado imediato a assunção, pelo DAEE, das funções 
de dragagem do Tietê que vinham sendo desempenhadas pela Prefeitura ;

- na institucionalização e capacitação da CETESB como órgão responsável 
pelo controle das diversas formas de poluição ambiental, associada à 
regulamentação destas, sem avanços correspondentes na efetivação dos 
controles.

lutando pelo direito de permanecerem nos bairros que tinham escolhido para morar. 
As classes mais favorecidas, cobrando a aplicação do princípio do Código das Águas 
relativo à reserva de faixas marginais aos rios, as quais, no caso das grandes obras de 
drenagem, tinham se integrado aos circuitos produtivos e ao capital privado por 
meio da influência, junto aos governos, dos representantes delas mesmas, classes 
favorecidas. Em resumo, no final da década de 1970, o debate em torno da forma de 
apropriação dos recursos naturais no processo social de produção da cidade começou 
a sair do círculo restrito dos técnicos e especialistas, para ganhar foro político. Nos 
anos subsequentes, o tratamento dessas questões urbanas começaria a deslizar para 
o temário das lutas ambientalistas.
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O incipiente movimento ambientalista, na década de 70, reunia setores cultos da 
classe média, descontentes com o regime militar e grupos de jovens egressos do 
movimento estudantil (desbaratado no final de 1968) que tinham como perspectiva 
a construção de uma sociedade “alternativa”, cujo ideário incluía uma crítica radical 
às sociedades industrializadas, capitalistas e socialistas. Enquanto os jovens 
alternativos sustentavam uma recusa genérica dos sistemas de valores assumidos 
pela maioria da humanidade, alguns grupos de técnicos, políticos e intelectuais 
buscavam utilizavar o mote da degradação ambiental para construir um discurso 
crítico em relação às ações concretas do governo brasileiro.

De qualquer modo, todos concordavam em achar que a política pública do meio 
ambiente proposta pela ditadura era reducionista, na medida em que se dirigia apenas 
ao controle da poluição industrial nas áreas urbanas, enquanto o governo promovia

pública dos problemas políticos e econômicos decorrentes do fim do “milagre 
brasileiro . Nesse sentido, quando a CETESB foi institucionalizada como órgão 
responsável pelo controle da poluição do ar, os principais jornais de São Paulo 
foram “tomados" pelo assunto “poluição industrial”. Na sua edição de 08/08/75, 
a Folha de São Paulo comenta o crescimento das preocupações da população com 
a poluição, a partir dos resultados de duas pesquisas de opinião pública realizadas 
pelo Instituto Gallup, em fevereiro e junho de 1975, sobre os problemas da cidade. 
Em fevereiro os problemas eram, pela ordem: (i) trânsito; (ii) falta de água; (iii) 
esgotos e pavimentação; (iv) transporte coletivo; (v) educação; e (vi) poluição. O 
trânsito era considerado o pior problema por 33% dos entrevistados e a poluição 
por 13%. Em junho, os problemas eram, pela ordem: (i) poluição; (ii) trânsito; 
(iii) falta de água; (iv) esgotos; (v) transportes; (vi) pavimentação; (vii) custo de 
vida; (viii) segurança e assistência social. A poluição era o pior problema para 
46% dos entrevistados, o trânsito para 33% e o custo de vida para 17%. Em 09/09/ 
75 a Folha de São Paulo noticiava que as emissoras de TV de São Paulo iriam 
iniciar uma campanha de conscientização pública sobre os problemas da poluição, 
incluindo nos intervalos comerciais de suas programações, filmes preparados pela 
Agência de Publicidade DPZ, sobre o problema. A campanha constituía uma 
preparação para o início da “operação branca”, o primeiro programa de fiscalização 
e controle da poluição industrial pela CETESB e pela Secretaria de Obras e Meio 
Ambiente do Estado. Em 24/07/77, O Estado de São Paulo publicou um quadro 
síntese dos resultados do conjunto de pesquisas sobre os problemas da cidade, 
realizadas pelo Gallup, entre 1975 e 1977. Até maio de 1977 a poluição continuava 
a liderar a lista de problemas, sendo apontada como o maior problema por 38% 
da população. O segundo lugar, antes ocupado pelo trânsito, tinha sido ocupado 
pelo “custo de vida”, com 36% dos votos.
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desastres ambientais imensuráveis, através dos seus “grandes projetos” de 
desenvolvimento (ver Capítulo I). Em 1973/74, alunos e cientistas da Universidade 
de São Paulo buscaram, em duas ocasiões, abrir o debate com o governo, sobre a 
criação da SEMA (Jd.ib.) e sobre o tema Ecologia e Poluição, sem sucesso por causa 
da censura (Antuniassi,1989:23). Ainda em 1973, os jornais registraram o primeiro 
protesto popular contra a poluição industrial, através do movimento de mulheres 
contra a fábrica de cimento J. J. Abdalla, em Perus, no Município de São Paulo.Todavia, 
a iniciativa pioneira, que conseguiu maior visibilidade junto à mídia e definiu o eixo 
principal do discurso e organização do movimento ambientalista em São Paulo, foi a 
criação do “Movimento Arte e Pensamento Ecológico”, MAPE52, em 1973, a partir 
da realização de uma exposição de artistas plásticos, sobre arte ecológica na Faculdade 
Paulista de Música. Não parece ter sido por acaso que a vertente cultural tenha 
prevalecido sobre a vertente política na abordagem das questões ambientais, no 
momento em que o movimento ambientalista começava a se organizar junto à 
sociedade civil e ao mesmo tempo em que o governo privilegiava a vertente 
tecnocrática. Apesar dessas limitações, a análise de Antuniassi sobre o ambientalismo 
em São Paulo, no período 1977/1982 chegou à conclusão de que: “A ambigüidade do 
discurso e da práxis levou o movimento a ser um dos espaços possíveis de expressão 
política, sob a ditadura, catalisando vários setores da classe média paulistana, 
sensibilizando a opinião pública e conseguindo impor algumas de suas reivindicações 
ao governo.” (Antuniassi,1989:74).

52 - Em 1978 começou a ser publicada regularmente a Revista "Pensamento Ecológico", pelo Movimento Arte e 
Pensamento Ecológico. Segundo Viola (1992b : 93) a Comissão organizadora da revista era constituída, por 
Aldemir Martins, Burle-Marx, Cláudio e Orlando Villas Boas, Clelia Maria Leite, Darcy Penteado, Rebollo 
Gonzalez, Miguel Abella, Luiz Carlos de Barros, e Tito Batinl, e a tiragem da revista era de 2.000 exemplares.
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Nesse contexto, que caracterizou o início da abertura política na metrópole paulista, 
o movimento ambientalista começou a ganhar visibilidade a partir da luta contra a

Conforme destacado na seção anterior, as primeiras medidas governamentais de 
controle da poluição do ar, em São Paulo, marcaram a sensibilização da opinião pública 
para com as novas” questões ambientais, trazidas a debate a partir da realização da 
Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, em 1972. Nessa época, depois de 
um período de indecisões sobre como gerenciar os conflitos relacionados com a 
produção do espaço urbano, diante da escala metropolitana assumida por São Paulo, 
as elites tinham feito sua opção pelo discurso do planejamento urbano e metropolitano, 
ao qual a classe média aderiu prontamente, preocupada com a deterioração da sua 
qualidade de vida. Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora começava a se reorganizar 
politicamente. No contexto da abertura “lenta, gradual e segura”, anunciada por 
Geisel em 1975, e com pólo nos municípios do ABC, onde se concentrava a indústria 
automobilística, o operariado se articulou em torno do novo sindicalismo, 
conquistando espaço para as grandes greves de 1978 e 1979. Nos bairros populares, 
surgiram os novos “movimentos sociais urbanos” mobilizados nas lutas por creches, 
postos de saúde, transportes e serviços de saneamento. Conforme Sader (1995:142), 
esses movimentos não se organizaram espontaneamente, mas através da ação de 
mediadores, destacando-se os ativistas marxistas, o próprio sindicalismo e a Igreja 
Católica, através das Comunidades Eclesiais de Base, CEBs. Nas lutas reivindicatórias 
por melhores condições de vida, as lideranças populares tomavam consciência de 
que as desigualdades na localização dos investimentos públicos no espaço urbano 
não eram circunstanciais, mas constitutivas de um modelo de sobre-exploração do 
trabalho através do espaço, designado como “espoliação urbana” por Kowarick (1979). 
Finalmente, em dezembro de 1979, o governo federal resolveu extinguir os dois únicos 
partidos políticos que tinham sido permitidos durante a ditadura, a ARENA e o MDB, 
obrigando e abrindo espaço para a criação de novas organizações partidárias. Em 10 
de fevereiro de 1980 foi fundado o Partido dos Trabalhadores, PT, com base no novo 
sindicalismo urbano e rural, grupos da Igreja Católica e da classe média profissional. 
A força conquistada pelo sindicalismo do ABC foi fundamental para a criação do 
Partido, que se consolidou como a principal força política de esquerda do país, 
representando os interesses de amplas camadas assalariadas, com base em um 
programa de lutas por direitos sociais e transformações político-econômicas que 
abrissem caminho para o socialismo.

4 - AMBIENTALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE, 
NO CONTEXTO DEMOCRÁTICO
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Assim, o movimento ambientalista de São Paulo nasceu e ganhou força no contexto 
político da redemocratização, articulando setores das classes médias na luta pela 
mudança do regime. Em nome da democracia e da defesa dos direitos humanos ganhou 
prestígio junto à opinião pública e passou a contar com a participação e simpatia de 
intelectuais, jornalistas, repórteres e técnicos de órgãos públicos. Todavia, apesar do 
discurso genérico a favor dos direitos humanos e de ter abraçado campanhas em que 
as classes populares estavam envolvidas, o ambientalismo nunca se destacou pela 
defesa de causas especificamente populares. Nesse sentido, lutou contra a implantação 
da Usina Nuclear de Angra dos Reis, formou a União em Defesa das Baleias, lutou 
contra os grandes projetos de desenvolvimento da Amazônia, em nome das causas

—■

construção de um novo aeroporto internacional, na Reserva Estadual de Caucaia ou 
Morro Grande (ver item 1.6 deste Capítulo), em 1978. A mobilização teve início com 
a organização de uma Comissão de Defesa do Patrimônio da Comunidade, CDPC, 
que ganhou a adesão de outros grupos ecológicos, destacando-se a Associação Paulista 
de Proteção à Natureza, APPN. O movimento ganhou o apoio do partido da oposição, 
MDB, de artistas, intelectuais, advogados, biólogos, professores da USP (destacando- 
se o geógrafo Aziz A’Saber e a botânica Nanuza Menezes), das associações de classe 
de arquitetos e jornalistas, e da Igreja Católica, através do Cardeal Dom Paulo Evaristo 
Arns. (Antuniassi,1989). Ainda em 1978, o governo resolveu mudar a localização do 
aeroporto de Caucaia para Guarulhos, atendendo as reivindicações do movimento e, 
principalmente, preservando dos seus incômodos, o setor sudoeste da cidade, onde já 
estavam localizados os bairros das elites. De qualquer modo, a vitória marcou a 
consolidação de um movimento social ambientalista na Grande São Paulo, formado 
por um grande número de “núcleos básicos”53, organizados em torno de problemas 
específicos e catalisados por algumas organizações maiores. Dentre essas organizações 
destacaram-se, até 1980: a Comissão de Defesa do Patrimônio da Comunidade, CDPC; 
a Associação Paulista de Proteção à Natureza, APPN; o Movimento Arte e Pensamento 
Ecológico, MAPE. A cisão da APPN deu origem aos grupos: (i) SEIVA, liderado pela 
atriz Cacilda Lanuza; (ii) União Ecológica, liderado por Cláudio Beccacia e Sérgio 
Dialetachi; e (iii) União dos Defensores da Terra, OIKOS, liderado por Fábio Feldman 
e Piero Luoni. Os dois últimos eram mais identificados com posições políticas de 
centro-esquerda. Nos primeiros anos da década de 80 surgiu a proposta de formação 
de uma federação das entidades (Antuniassi,1989), a exemplo da orientação seguida 
por outros movimentos sociais. Por serem totalmente antagônicos a qualquer 
organização hierárquica, os ambientalistas recusaram essa idéia e criaram a 
APEDEMA, Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente.

53 - A pesquisa coordenada por Antuniassi (1989), realizada no período 1985/87, sobre o movimento ambientalista 
em São Paulo, identificou 150 entidades ambientalistas atuantes na Região Metropolitana durante o período 
pesquisado.
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Em 1982 houve eleições diretas para governador e membros das Assembléias 
Legislativas. Em São Paulo, foi eleito Franco Montoro, pelo PMDB, com amplo 
apoio das classes médias, que tinham se tornado uma importante força de oposição 
à ditadura. Vários ambientalistas apoiaram Montoro, chegando a participar de sua 
campanha. A principal reivindicação dos ambientalistas era a participação nas 
políticas públicas, que tinha sido bloqueada e substituída pela tecnocracia, durante 
o longo período de ditadura militar. Cumprindo promessas de campanha, Montoro 
criou o Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, através do Decreto n° 
20.903 de 26 de abril de 1983.

indígenas, e mobilizou-se para cobrar ações governamentais de controle da poluição 
no complexo industrial de Cubatão, responsabilizado pela deterioração da Mata 
Atlântica e por uma série de desabamentos ocorridos na Serra do Mar. De um modo 
geral, lutou contra todos os projetos que envolviam a remoção de áreas verdes na 
Capital. Ao mesmo tempo, associou-se aos movimentos de defesa da qualidade 
ambiental dos bairros e passou a envolver-se em ações de defesa do zoneamento 
urbano, contra os grandes projetos imobiliários. Nestas questões, o reformismo social, 
contido na agenda dos grupos mais à esquerda do movimento, deslizou, gradualmente, 
para a defesa do controle radical do crescimento urbano que tinha caracterizado os 
discursos de Anhaia Mello, entre 1930 e 1960.

De acordo com a estrutura definida no ato da sua criação e que se manteve quase 
inalterada durante todo o governo de Montoro, o CONSEMA era presidido pelo próprio 
governador. A primeira reunião do Conselho contou com as presenças de Montoro e 
Paulo Nogueira Neto (secretário da SEMA), além de vários secretários do Estado: 
José Serra, da Economia e Planejamento, José Gomes da Silva, da Agricultura e 
Abastecimento, João Oswaldo Leiva, de Obras e do Meio Ambiente. O presidente da 
CETESB, Werner Zulauf, foi representado por Nelson Mansour e José Goldenberg, 
então presidente da Companhia Energética de São Paulo, CESR não compareceu 
nem mandou representante (SMA, 1993). Como representantes da sociedade civil, 
integravam a mesa do CONSEMA: Gastão Gonçalves da Silva, biólogo; Luiz Carlos 
Gomes Simões, presidente da SBPC; Mauro de Moraes Vitor, agrônomo, ex-diretor 
do Instituto Florestal e consultor da FAO; Mauro Roberto Fernandes, jornalista, e 
Ocílio José Azevedo Ferraz, ambientalista. Como suplentes da sociedade civil, também 
estavam presentes: Fernando Vítor de Araújo, do Movimento de Defesa da Billings,

i r
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Na segunda reunião do CONSEMA, foram incluídos entre seus integrantes, a 
Secretaria da Saúde do Estado, a Secretaria de Negócios Metropolitanos, a Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP a Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura, FETAESP e o Sindicato dos Trabalhadores Urbanos do Estado. !

Sérgio Dialetachi, da APEDEMA e Antônio Sarti, da Sociedade Rioclarense de Defesa 
do Meio Ambiente. Como convidados especiais compareceram Michel Temer, então 
procurador geral do Estado e Eduardo Muylaert, assessor do governador. Na primeira 
reunião do CONSEMA, Montoro exaltou a importância do direito ambiental, como 
instrumento de defesa da sociedade contra a poluição. Como exemplos dos problemas 
ambientais a serem enfrentados pelo seu governo, destacou a poluição do Rio Tietê, 
da Represa Billings, e de Cubatão, e a necessidade da criação de parques. 
(SMA, 1993:16). O temário não fugia à agenda da política nacional para o meio 
ambiente, mas a especificação dos problemas (Cubatão, Billings) sinalizava alguma 
vontade política para enfrentar as questões mais candentes.

■:I
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Para orientar sua principal atribuição, de propor e acompanhar a política ambiental 
do Estado, o Conselho elegeu como documentos básicos a Declaração sobre o Meio 
Ambiente aprovada na Conferência de Estocolmo de 1972 e o documento “Estratégia 
Mundial para a Conservação, aprovado pela União Internacional para a Conservação 
da Natureza, IUCN (6a Reunião Ordinária). O caráter internacionalista dos primeiros 
anos de funcionamento do CONSEMA foi destacado por seu primeiro Secretário 
Executivo, o arquiteto José Pedro de Oliveira Costa: “O CONSEMA abriu-se para 
uma série de reivindicações que não tinham para onde ir. Em alguns momentos ele 
era muito primitivo, no sentido de que era muito iniciante. Falávamos para o mundo.” 
(SMA, 1993:22). Dentre as questões veiculadas pelo Conselho que extrapolavam sua 
jurisdição territorial e suas atribuições específicas, constavam: repúdio a atos de 
terrorismo e violência na Líbia; solicitação para que o Museu Paulista devolvesse à 
tribo, uma machadinha sagrada dos índios krahô; apoio ao projeto de lei federal 
sobre a criação do dia do tropeiro; protesto contra a permissão de mineração em 
territórios indígenas; apoio à criação do parque Yanomani em Roraima (SMA, 1993).

 a$ ementas apresentadas a seguir foram extraídas de publicação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(SMA. 1993), na qual estão sumarizadas todas as deliberações do CONSEMA no período de 1983 a 1992.

As deliberações do CONSEMA54, na sua fase inaugural, durante o governo Montoro, 
que tinham relação direta com a Região Metropolitana de São Paulo, foram:

1. Proposta de realização de estudos para melhor salvaguarda da Área de Proteção 
dos Mananciais, através da criação de Áreas de Proteção Ambiental, APAs. 
(27/4/783)
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55 - O tombamento da Serra do Mar foi aprovado pela Resolução n° 40, de 06 de junho de 1985, do Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEPHAAT, 
abrangendo as áreas do Parque da Serra do Mar, criado pelos Decretos Estaduais n 10.251, de 30/08/77, n 
13.313, de 06/08/79 e n° 19.448, de 30/08/82. O Parque da Serra do Mar. com 310.000 ha., abrange porções de 
terras localizadas ao sul dos municípios de São Paulo, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Suzano, Embu-Guaçu, 
Juquitiba, Biritiba-Mirim, Santo André e Rio Grande da Serra, todos pertencentes à Região Metropolitana de 
São Paulo. A criação do Parque não envolveu desapropriação e regularização fundiária das terras e, no caso das 
áreas da RMSR estas também estão inseridas nos limites das áreas de proteção dos mananciais.

2. Aprovação de moção ao Prefeito da Capital solicitando a preservação da Casa 
Modernista, localizada na Vila Mariana e também agilização no encaminhamento 
de projeto de lei que possibilitava a transferência do direito de construir de imóveis 
tombados, com base nos coeficientes de aproveitamento estabelecidos pelo 
zoneamento urbano. (17/2/84)

3. Proposta de discussão de projeto para criação de Área de Proteção Ambiental, 
APA, na bacia do Reservatório Guarapiranga. (17/2/84)

4. Aprovação de proposta de criação da APA da Serra do Mar e de moção ao 
CONDEPHAAT, recomendando o tombamento da Serra do Mar55; aprovação de 
moção de repúdio à atitude do Prefeito do Município de Embu, por ter promovido 
uma “passarinhada". (17/08/84)

5. Aprovação de moção ao governador recomendando agilidade na revisão do projeto 
SANEGRAN e na definição de um plano de abastecimento de água e tratamento 
de esgotos, para a RMSP, que contemplasse os problemas das enchentes, o 
aproveitamento energético e o uso das águas para lazer. (31/8/84)

6. Aprovação de moção de apoio à Secretaria de Negócios Metropolitanos pelo início 
de processo enérgico de fiscalização da Lei de Proteção dos Mananciais, com 
solicitação de que fossem dados ao conhecimento do CONSEMA os resultados 
dos trabalhos. (31/8/84)

7. Aprovação de moção ao governador para que fossem efetuadas diligências para 
averiguar as denúncias de que peixes altamente contaminados por metais pesados 
estavam sendo pescados na Represa Billings, comercializados e consumidos pela 
população. (31/8/84)

8. Aprovação de moção ao governador recomendando: (i) a valorização do sistema 
metropolitano de planejamento no que se refere à proteção ambiental, destacando 
que as leis de proteção dos mananciais deveríam ser complementadas com outros 
instrumentos de proteção dos recursos naturais da Grande São Paulo; (ii) a 
participação de todos os municípios da RMSR e em especial da Capital, no processo 
de planejamento e defesa dos recursos naturais. (31/8/84)

9. Aprovação de moção ao governador recomendando medidas de promoção da 
educação ambiental e de estímulo à participação da população na defesa dos 
recursos naturais da RMSR (31/8/84)

10. Aprovação de moção de apoio ao deputado Tonico Ramos pelo projeto de lei que
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56 - O tombamento dos bairros jardins do Município de São Paulo foi aprovado pela Resolução n 02, de 23 de janeiro 
de 1986, pelo CONDEPHAAT, abrangendo os bairros de Jardim América. Europa, Paulista e Paulistano.

revogava zonas exclusivamente industriais ZUPI-1, delimitadas no Município 
de Cotia pela Lei de zoneamento industrial da RMSP (28/9/84).

11. Manifestação contrária à construção de "shopping center” no bairro do Jardim 
América no Município de São Paulo, e de incentivo ao tombamento desse bairro, 
em análise pelo CONDEPHAAT56. (24/05/85)

12. Manifestação de preocupação com o projeto da prefeitura de Mogi das Cruzes de 
implantar uma “Ecolândia” na serra do Itapeti e recomendação de estudo de 
impacto ambiental. (24/5/85)

13. Manifestação de pesar pela morte de onze senhoras idosas intoxicadas por 
inseticida em asilo de São Miguel Paulista e recomendação às autoridades 
sanitárias solicitando maiores exigências para o uso de tais substâncias. (28/2/ 
86)

14. Constituição de Comissão, integrada por representantes da Curadoria de Meio 
Ambiente do Ministério Público, do Instituto Florestal, do Departamento de 
Pesquisas dos Recursos Naturais, e ainda pelo Dr. Sérgio Dialetachi, ProP. Dra. 
Nanuza Menezes (da USP) e Prof. Dr. Luiz Carlos Simões (da SBPC), para 
estudarem os problemas da captura e exposição de animais silvestres e, em 
especial, o caso dos botos cor de rosa, expostos no Shopping Center Morumbi, na 
Capital (28/2/86).

15. Aprovação de uma agenda de reuniões para discutir as alternativas do projeto 
SANEGRAN e a proposta do DAEE de construção de emissário para disposição 
dos esgotos da Região Metropolitana no oceano. (18/4/86).

16. Aprovação de ofício dirigido à Prefeitura de São Paulo, para que fosse apresentado 
ao CONSEMA, Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do sistema de túneis 
que estavam sendo projetados para os bairros de Pinheiros e Vila Mariana, em 
especial no que se refere ao cruzamento do Parque do Ibirapuera, e considerando 
a Resolução CONAMA n° 1 de 1986, quanto à exigência de aprovação do Relatório 
antes do licenciamento das obras. (18/4/86).

17. Recomendação ao governador para que os projetos de grandes obras como 
aeroportos, ferrovias, rodovias e hidrelétricas fossem precedidos de ampla 
discussão. (23/5/86)

18. Manifestação de pesar pelas vítimas do incêndio da indústria RESINAC, ocorrido 
em Jandira e recomendação para que o governo e a FIESP realizassem um 
levantamento de todos os potenciais de risco existentes nas indústrias. (25/7/86).

19. Manifestação do desacordo do CONSEMA em relação a qualquer alteração das 
leis de zoneamento do Município de São Paulo que pudessem colocar em risco as 
áreas verdes tombadas ou aquelas existentes nos bairros de Pinheiros e Alto da 
Lapa. (25/7/86).
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20. Recomendação de apoio do governador do Estado e da Secretaria de Negócios 
Metropolitanos para as áreas de Cajamar atingidas pelo afundamento do solo (5/ 
9/86).

21. Cumprimentos à Curadoria do Meio Ambiente do Ministério Público por ter 
sustado a instalação das usinas de compostagem e incineradores de lixo propostas 
pela Prefeitura de São Paulo, uma vez que estas representavam incômodo ou 
risco às áreas urbanas próximas.(12/12/86).

22. Solicitação ao governador para que os EIA/RIMA referentes à implantação de 
garagens subterrâneas nas praças da Capital fossem apreciados pelo CONSEMA 
antes do parecer final dos órgãos que deveríam proceder à sua análise; 
recomendação ao Prefeito da Capital para que procurasse ao máximo aumentar 
o número de parques e praças existentes na cidade e também tratasse da 
preservação dos existentes; recomendação à Câmara Municipal da Capital para 
que reconsiderasse a aprovação por decurso de prazo da lei que autorizou o 
Executivo a construir garagens subterrâneas nas praças da Capital; manifestação 
de apoio ao Ministério Público para que perseguisse, à exaustão, o impedimento 
dos projetos de construção das garagens subterrâneas nas praças de São Paulo 
(13/2/87).

As citações aqui apresentadas incluem todas as deliberações do CONSEMA, 
diretamente relacionadas com a Região Metropolitana de São Paulo, que foram 
emitidas durante o governo Montoro. A gestão de Montoro foi emblemática pela 
atenção que o governador deu à causa ambientalista e pela sintonia entre o CONSEMA 
e o movimento. Nesse sentido, suas deliberações refletem as questões que mobilizavam 
os ambientalistas naquele momento e suscitam as seguintes observações:

a ausência de poder de deliberação do Conselho, que se atém, na totalidade dos 
casos, a fazer “recomendações” a outros órgãos do poder público;
a tendência do movimento ambientalista de defender a sobreposição de 
instrumentos legais de preservação (criação de parques, APAs, tombamentos e 
legislação restritiva de zoneamento, incidindo sobre as mesmas áreas), 
aparentemente como forma de “garantir” essa preservação;
o foco no município da Capital, para o qual são especificamente dirigidas 8 das 22 
deliberações aprovadas;
a interferência do CONSEMA nas decisões da Prefeitura de São Paulo, 
especialmente depois de 1986, quando tomou posse o prefeito Jânio Quadros de 
partido político contrário ao do governador (7 das 8 deliberações sobre a Capital 
correspondem ao governo de Jânio);

• o destaque para as áreas de mananciais (4 recomendações específicas) e questões 
de saneamento (2 recomendações específicas), no total de 10 deliberações que se 
referem ao conjunto da Região Metropolitana;
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O Decreto n° 24.932 criou a SMA e instituiu o Sistema Estadual do Meio Ambiente, 
seguindo o modelo da Lei Federal n° 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente. O Decreto n° 24.933 estabeleceu a estrutura de Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, SMA. A leitura dos dois Decretos denota que o novo 
órgão não tinha nenhuma função específica. O Decreto que organiza sua estrutura 
poderia servir para qualquer órgão: tudo remete ao campo funcional da Pasta e este 
não se esclarece. A lacuna fica evidente no Decreto que instituiu o Sistema Estadual 
do Meio Ambiente, SISEMA, integrado por: (i) órgãos centrais, o CONSEMA e o 
Grupo Executivo do Meio Ambiente: (ii) órgãos setoriais, constituídos por unidades 
voltadas às questões ambientais que fazem parte das estruturas de outros órgãos do 
Estado; (iii) órgãos locais, constituídos pelos órgãos ambientais municipais. Ou seja,

!

i.

Os limites do CONSEMA no que se refere à implementação de uma política pública 
estadual do meio ambiente eram evidentes. Através dos Decretos Estaduais n° 24.932 
e n° 24.933, de 24 de março de 1986, o CONSEMA foi reorganizado58 e foi criada a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SMA. Sua criação foi precedida de um 
encontro, realizado em janeiro de 1986, na Ilha do Cardoso, onde se reuniram os 
ambientalistas preocupados com a proteção da Mata Atlântica, o Ministro do 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do governo Sarney e representantes dos 
governadores Franco Montoro de São Paulo e José Richa do Paraná (SMA, 1993:26). 
O objetivo do encontro era de cobrar maior empenho dos governos na proteção da 
Mata Atlântica e uma estrutura administrativa específica para as questões 
ambientais. Nesse sentido, as demandas pela criação da Secretaria partiam dos grupos 
conservacionistas e dos ambientalistas preocupados com a superação do 
“reducionismo" representado por uma política de meio ambiente instalada na 
Secretaria de Obras, restrita ao campo do saneamento e comprometida com grandes 
interesses empresariais. Como desdobramentos do encontro da Ilha do Cardoso, 
surgiram a Secretaria do Meio Ambiente, no âmbito governamental e a Fundação 
SOS Mata Atlântica, no âmbito do movimento ambientalista.

o fato de que a regulamentação do instrumento EIA/RIMA pelo CONAMA era 
extremamente recente e o CONSEMA ainda estava ensaiando como lidar com 
suas atribuições no que se refere à exigência e processo de aprovação dos EIA/ 
RIMA57.

57 - Nesse sentido, o CONSEMA estava "recomendando" discussões públicas, de acordo com a deliberação de 23/05/
86 (item n° 17). para casos já constava a exigência do EIA/RIMA e a obrigatoriedade de acesso público aos 
Estudos, de acordo com a Resolução CONAMA n° 1 de 23 de janeiro de 1986.

58 - A reorganização do CONSEMA tomou quase paritária a participação da sociedade civil em relação ao poder
público (com 17 membros do poder público e 15 da sociedade civil). Por outro lado, manteve a vinculação do 
Conselho ao gabinete do governador e este como seu presidente.
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As desconfianças dos ambientalistas com relação à política estadual do meio ambiente 
se agravaram com a eleição de Orestes Quércia para governador, pois ele não tinha 
afinidade com o movimento. Em 15 de março de 1987, Quércia substituiu Montoro 
no Governo e nomeou o urbanista Jorge Wilhein para titular da pasta do Meio 
Ambiente. Em substituição a José Pedro de Oliveira Costa, que era ambientalista, a 
indicação de Wilhein não agradou o movimento59, que criticava sua atuação

Enfim, a criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente não representou 
ampliação do espaço político do movimento ambientalista. A falta de funções 
executivas para o novo órgão denotava que sua criação dialogava apenas com a 
militância do próprio movimento, além de responder à necessidade de uma estrutura 
administrativa que desse suporte para o CONSEMA. Apesar de apoiarem José Pedro 
de Oliveira Costa, que se tornou o primeiro Secretário do Meio Ambiente, os 
ambientalistas criticaram duramente a forma como foi organizada a SMA, pois 
entenderam que ela nascia sem força política. (Antuniassi,1989:32).

a Secretaria de Estado do Meio Ambiente não integrava diretamente o Sistema, e só 
aparecia como participante das estruturas específicas do CONSEMA e do Grupo 
Executivo. Este Grupo, por sua vez, era formado por representantes dos órgãos 
efetivamente executivos das funções ligadas à política do meio ambiente, relativas 
ao controle da poluição, saneamento, administração dos recursos hídricos e 
preservação dos recursos naturais, os quais permaneceram nas Secretarias às quais 
pertenciam anteriormente, ou seja, na Secretaria de Obras e na Secretaria da 
Agricultura. Estranhamente, a Secretaria de Negócios Metropolitanos, responsável 
pela aplicação das leis de proteção dos mananciais e zoneamento industrial, não 
integrava o Grupo Executivo (art. 12 do Decreto n° 24.932/86). O artigo Io do Decreto 
24.932/86 apresentou os objetivos do Sistema, em 5 itens genéricos, como sendo de 
coordenar, integrar e promover a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental, através da elaboração e aperfeiçoamento de normas, desenvolvimento de 
pesquisa e estímulo à educação ambiental. Cabe destacar que nenhum dos Decretos 
mencionou os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre os quais 
o zoneamento ambiental e as avaliações de impacto ambiental. Em especial, não 
foram mencionadas as funções de analisar e aprovar os EIA/RIMA, que eram novas, 
tinham sido consignadas especificamente aos órgãos estaduais do meio ambiente, 
pela Resolução CONAMA n° 01/86, e, nesse sentido, poderíam ser assumidas pela 
nova estrutura (como de fato foram) sem envolver conflitos com órgãos pré-existentes.

59 - Jorge Wilhein tinha sido Secretario Municipal de Planejamento da Prefeitura da Capital, na gestão do Prefeito 
Mário Covas, quando Montoro era governador. Naquele cargo, Wilhein tinha demonstrado especial Interesse 
pelas questões ambientais mas tampouco tinha conquistado a simpatia do movimento, porque não tinha apoiado 
suas gestões para criação de uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
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Nessa conjuntura, o governador optou por uma ampliação do poder do setor ambiental 
e definiu o desenvolvimento sustentado como princípio básico da Política Estadual 
do Meio Ambiente (SMA.1987). Para tanto, reorganizou a SMA, através do Decreto 
n° 26.942 de Io de abril de 1987, transferindo para esta:

toda a estrutura de órgãos ligados à proteção florestal e dos recursos naturais, 
que sempre tinham estado vinculados à secretaria da Agricultura. Em 1987 esses 
órgãos eram: o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, o Instituto Geológico 
e o Instituto de Pesca; o Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais 
e o Conselho Florestal do Estado;
a CETESB que, desde a sua criação em 1968, era vinculada à Secretaria de Obras. 

• o CONSEMA e sua presidência, que desde a sua criação em 1983 era vinculado 
ao gabinete do governador e presidido por este.

“ - A Ministra Gro Brundtland e a Comissão do relatório tinham visitado São Paulo e Cubatão em 1985, a convite 
do governo do Estado. i!

■

Essa reorganização legitimou o novo Secretário, que tratou de organizar as novas 
funções da Pasta. Num documento de apresentação da Política Estadual do Meio 
Ambiente (SMA, 1987), Wilhein delineou a estrutura do órgão, que somente seria 
consolidada em 1989, através do Decreto n° 30.555. Nessa estrutura, a Secretaria

i

profissional em projetos de loteamentos de alto padrão, no litoral paulista, e na 
instalação da ALCOA no Maranhão. Os ambientalistas entendiam que esses projetos 
tinham tido consequências funestas para as populações autóctones das regiões 
atingidas. (Antuniassi, 1989:36). Por outro lado:

A partir da publicação do Relatório Brundtland60, dava-se a revisão da 
ideologia de “limites de crescimento”, que tinha orientado a organização dos 
primeiros grupos ambientalistas, e a sua substituição pela idéia de 
“desenvolvimento sustentável”. Os Bancos multilaterais de financiamento e 
as agências internacionais de desenvolvimento assumiam compromissos no 
sentido de condicionar seus empréstimos a processos de licenciamento 
ambiental. Ao mesmo tempo, o ambientalismo, no Brasil, se transformava 
num movimento pluriclassista, a partir da incorporação das questões 
ambientais no discurso dos empresários (ver Subcapítulo 6, do Capítulo I). 
No cenário nacional, o grande número de movimentos sociais, que tinha 
surgido durante a redemocratização, encontrava-se mobilizado em torno do 
processo constituinte, do qual o ambientalismo participou intensamente. Ao 
mesmo tempo, o Ministério Público começava a atuar no sentido de fazer 
cumprir a legislação ambiental, a partir da aprovação da Lei Federal n° 7.347/ 
85, que disciplinou a ação civil pública (ver item 5, do Capítulo I).



■

>

i

208

■

í

■<

«

Observe-se que o Decreto n° 30.555/89 não fez qualquer outra referência à CETESB, 
além de incluí-la no organograma da SMA como órgão da administração 
descentralizada. Assim, a CETESB, que de acordo com a Lei n° 997/76, e seu 
regulamento, tinha a atribuição de licenciar as atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, não integrava a estrutura da CPRN, que também tinha essa atribuição. 
Ainda de acordo com a nova estrutura, o licenciamento de atividades poluidoras e a 
aplicação do instrumento EIA/RIMA constituíam atribuições de diferentes 
Coordenadorias, ou seja, da CPRN e da CPLA, respectivamente, e não integravam um 
sistema de licenciamento ambiental, que começou a ser construído posteriormente.

passou a contar com 4 Coordenadorias, que definiam as linhas básicas da sua atuação:
(i) Coordenadoria de Informações Técnicas, Documentação e Pesquisa Ambiental 
(CINP), à qual ficaram subordinados o Instituto Geológico e o Instituto Botânico;
(ii) Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA), à qual foram atribuídas 
funções de elaborar o planejamento e o zoneamento ambientais e, fundamentalmente, 
todas as atividades técnicas e administrativas ligadas à aplicação do instrumento 
EIA/RIMA.; (iii) Coordenadoria de Proteção de Recursos Naturais (CPRN), à qual 
ficou subordinado o Instituto Florestal61 e consignadas as competências relativas ao 
licenciamento de atividades poluidoras e a fiscalização do uso e exploração dos recursos 
naturais; (iv) Coordenadoria de Educação Ambiental (CEAM), com funções de 
promover atividades de educação ambiental direta e indiretamente, através de gestões 
junto à rede escolar de Io e 2o graus, bem como às escolas de nível superior, visando 
a introdução da variável ambiental nos currículos e programas de ensino. O 
organograma da SMA incluía ainda: o Departamento de Projetos de Paisagem, DPR 
com atribuições de executar e orientar projetos de paisagismo e arquitetura nos 
parques e reservas; e o Departamento de Editoração, CED. Finalmente, figuravam a 
Fundação Florestal62 e a CETESB como órgãos da administração descentralizada da 
Secretaria e dois órgãos colegiados: o CONSEMA e o Comitê de Defesa do Litoral, 
CODEL. Ao Secretário do Meio Ambiente foi explicitamente atribuída a competência 
para aprovar os EIA/RIMA, ouvido o CONSEMA.

Ainda como Secretário Estadual do Meio Ambiente, Jorge Wilhein deu continuidade 
a trabalho que tinha iniciado como Secretário do Planejamento da Prefeitura de São 
Paulo, na gestão de Covas63 e publicou, em parceria com essa Secretaria, o

61 - Em 1991, através do Decreto n° 33.135/91. editado por Fleury Filho, o Instituto Florestal passou a integrar a 
estrutura da CINP

■ A Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo, ou simplesmente Fundação Florestal, 
foi criada pela Lei n° 5.208 de 1986, com o objetivo de realizar a conservação, o manejo e a ampliação das florestas 
pertencentes ao patrimônio do Estado ou por ele fiscalizados, em particular daquelas sob a administração do 
Instituto Florestal (IF), sendo também responsável pela comercialização dos produtos fiorestais do IF.

63 - Ver item 4.3 deste Capítulo.
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Cadastramento da Vegetação Significativa do Município de São Paulo (São Paulo, 
SM A, 1988). Em seguida, através do Decreto Estadual, n° 30.443 de 20 de setembro 
de 1989, Quércia decretou, como “imunes ao corte", todas as ocorrências arbóreas 
que constavam do Cadastramento, com apoio dos ambientalistas. Em seus 16 artigos, 
o Decreto definiu como de preservação permanente a vegetação arbórea existente 
nos parques e reservas públicas, num grande número de praças municipais, áreas 
institucionais, cemitérios, clubes, escolas, bairros verdes, inúmeras ruas, lotes 
industriais e chácaras de lazer, localizados no Município de São Paulo. Iniciativas 
desse tipo denotam que, mesmo depois da redemocratização e da reconquista de 
parte da autonomia municipal perdida durante a ditadura, as preocupações com a 
proteção ambiental se mantiveram como justificativas para interferências do governo 
do Estado em inúmeras questões de interesse local, ampliando conflitos 
intergovernamentais.

Os principais conflitos intergovernamentais derivados de questões ambientais dizem 
respeito à aplicação da legislação metropolitana de proteção aos mananciais e de 
zoneamento industrial. Em 1988, Quércia extinguiu a Secretaria de Negócios 
Metropolitanos e subordinou a EMPLASA, que era o órgão responsável pela aplicação 
dessa legislação, à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Decreto n° 
29.355 de 14/12/88). Em 1989, a EMPLASA divulgou um projeto de lei de revisão da 
legislação de proteção dos mananciais que chegou a ser discutido pelas prefeituras 
envolvidas mas não teve desdobramentos, pois a empresa foi transferida para o 
organograma da Secretaria de Transportes Metropolitanos, enquanto a aplicação da 
legislação metropolitana de mananciais e zoneamento industrial permaneceu no 
âmbito da Secretaria da Habitação. Em 1991, já no governo de Luís Antonio Fleury, 
a aplicação dessa legislação passou definitivamente para o âmbito da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, através do Decreto n° 33.407 de 24/06/91. Para tanto foi 
criado o Departamento de Licenciamento e Fiscalização do Uso do Solo Metropolitano, 
DUSM, junto à Coordenadoria de Planejamento Ambiental da SMA, com as 
atribuições de elaborar estudos de caráter técnico sobre assuntos de interesse 
metropolitano; exercer todas as atividades relacionadas com a aplicação da legislação 
de proteção dos mananciais e zoneamento industrial; prestar apoio técnico aos 
municípios; fiscalizar as atividades nas áreas de proteção e aplicar as sanções 
previstas; atender ao público e prestar a orientação relacionada com a aplicação da 
legislação de proteção, etc. (Decreto n° 33.407/91). Durante a gestão de Fleury, dois 
juristas foram Secretários do Meio Ambiente: Alaor Caffé Alves e Edis Millaré. 
Nenhum deles deu respostas às demandas por revisão da legislação dos mananciais, 
mas ambos investiram na organização de um sistema de fiscalização das leis de 
proteção, criando e mantendo o sistema de fiscalização integrada SOS Mananciais, 
que buscou articular ações das prefeituras e dos diversos órgãos estaduais envolvidos
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no uso e gestão das represas, tais como a SABESR Eletropaulo, CETESB, e a própria 
SMA. Na gestão de Alaor Caffé foi aprovado o Plano de Saneamento Ambiental da 
Bacia do Guarapiranga (ver Capítulo III), que incluiu a aprovação de EIA/RIMA. Na 
gestão de Milaré, os ambientalistas que tinham pressionado o governador para nomeá- 
lo como Secretário, considerando seu desempenho na Curadoria Estadual do Meio 
Ambiente do Ministério Público, ficaram decepcionados com a sua atuação à frente 
da SMA. Dentre as reclamações do movimento constavam: permitir a retomada do 
bombeamento do Rio Pinheiros para a Represa Billings; abandono das unidades de 
conservação do Estado, que estavam sendo invadidas: permissão para a duplicação 
da Rodovia Fernão Dias; convocação extemporânea da audiência pública sobre o 
EIA/RIMA do projeto da SABESP de aumentar a capacidade de adução das águas da 
bacia Capivari Monos para o Reservatório Guarapiranga64 (O Estado de São Paulo, 
de 03/11/93 e 10/11/93)

A partir de 1995, com a posse de Mario Covas como governador, o ambientalista 
Fábio Feldman foi nomeado Secretário do Meio Ambiente. Respaldado por seu 
prestígio junto aos ambientalistas Feldman enfrentou assuntos polêmicos como a 
revisão das leis de proteção aos mananciais e a instituição do rodízio de veículos na 
RMSR No caso dos mananciais, conseguiu apenas aprovar uma lei de diretrizes 
gerais (Lei 9.866/97) que não revogou a legislação vigente (ver Capítulo III) . No 
caso do rodízio, sofreu grande desgaste junto à opinião pública (ver item 4.2.2.2 
deste Capítulo). A experiência de Feldman como Secretário do Meio Ambiente 
confirmou a ambiguidade e voluntarismo do movimento ambientalista. No caso 
dos mananciais, os ambientalistas preferiam sustentar o discurso de uma legislação 
preservacionista exageradamente rígida, a enfrentar alguma solução realista para 
a questão. No caso do rodízio, preferiram continuar reclamando por mudanças 
estruturais no modelo de transporte e tampouco garantiram apoio à proposta do 
Secretário, que consideraram paliativa, reforçando a reação contrária suscitada 
junto à opinião pública.

Ainda na gestão de Feldman como Secretário do Meio Ambiente, foram feitas novas 
alterações na estrutura da Secretaria, visando centralizar os processos de 
licenciamento ambiental, que estavam distribuídos entre as Coordenadorias CPRN 
e CPLA. Assim, através do Decreto Estadual n° 40.046/95, a Secretaria foi 
reorganizada, sem que se alterasse sua estrutura básica de 4 Coordenadorias, que 
tinha sido instituída na gestão de Wilhein. Todas as funções de licenciamento e 
fiscalização foram atribuídas à CPRN, que passou a chamar-se Coordenadoria de

« - O EIA/RIMA da ampliação da adução do Capivari/Monos para a Guarapiranga acabou sendo recusado pelo 
CONSEMA e a SABESP não reapresentou esse projeto, que poderia traria 2 m3/s de aumento de capacidade 
para o sistema de abastecimento de água metropolitano.
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Licenciamento Ambiental e de Proteção dos Recursos Naturais, integrando: o 
Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, DEPRN; o Departamento 
de Uso do Solo Metropolitano, DUSM e o Departamento de Avaliação de Impacto 
Ambiental, DAIA (ver mapa 3). Com essa estrutura e através da criação de um Balcão 
Único de licenciamento ambiental, buscou-se uma integração das funções de 
licenciamento. Todavia, conforme documento fornecido pela própria SMA (MMA, 
2001) esse objetivo ainda não foi atingido, inclusive porque a CETESB continua a 
funcionar de forma autônoma, expedindo suas próprias licenças e mantendo unidades 
descentralizadas cujas jurisdições não coincidem com as unidades descentralizadas 
do DEPRN. O DAIA e o DUSM permanecem centralizados.

Por outro lado, no mesmo período, e a partir de Projeto de Lei apresentado à 
Assembléia em 1992, pelo deputado estadual Ricardo Tripoli, foi aprovada a Lei n° 
9.509 de 20/03/97, dispondo sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e criando o 
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais, 
SEAQUA, em substituição ao SISEMA que tinha sido criado no governo de Montoro, 
como forma de integrar a SMA ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. 
Sem produzir alterações nas práticas e atribuições dos órgãos ambientais, essa Lei 
visou atender ao artigo 193 da Constituição do Estado de São Paulo, no qual constava

Desde 1983, de acordo com o Decreto Federal n° 88.351/83, que regulamentou a 
Política Nacional do Meio Ambiente, o sistema de licenciamento ambiental envolve 
3 tipos de licença: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO). No Estado de São Paulo, a Licença Prévia (LP) é expedida somente 
para atividades que exigem a aprovação de EIA/RIMA. É importante ressaltar que, 
na maioria das vezes em que se emite LR LI e LO também é necessária a obtenção de 
autorização para supressão de vegetação e, quando se trata de empreendimentos 
localizados em áreas de proteção de mananciais, é exigido o Alvará de Licença 
Metropolitana. Assim, as competências para a emissão das diversas licenças 
ambientais ficaram distribuídas da seguinte forma:

DEPRN: Autorização para Supressão de Vegetação;
DUSM: Alvará de Licença Metropolitana, para empreendimentos localizados em 
áreas de proteção aos mananciais;
DAIA: Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para empreendimentos 
sujeitos à apresentação de EIA/RIMA.
CETESB: Licenças de Instalação e de Funcionamento.

Com relação às atividades de fiscalização da CPRN, estas passaram a ser realizadas em 
conjunto com a Polícia Florestal e de Mananciais, subordinada à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, conforme Resolução Conjunta SSP/SMA 03, de 11/08/97.
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No segundo governo de Covas como governador, Ricardo Tripoli que, como Feldman, 
tinha sua base política junto ao movimento ambientalista, assumiu a pasta do Meio 
Ambiente. Tripoli não deu prosseguimento ao processo de revisão das leis de 
mananciais, no sentido descentralizado e participativo apontado pela Lei n° 9.866/ 
97, optando por uma proposta de revisão que ampliava o poder da Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado (ver Capítulo III). No final da sua gestão recebeu sérias 
críticas dos ambientalistas, por prestar todo o apoio da sua pasta ao projeto de 
despoluição do Rio Pinheiros através do processo de flotação (ver item 4.2.21 deste 
Capítulo).

que ...o estado, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade 
ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado 
dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e 
entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da 
coletividade”. Apesar de não conter dispositivos auto-aplicáveis, a Lei n° 9.509/97 
serviu para recuperar e reforçar conteúdos, da Constituição Estadual, relativos à 
ingerência do governo estadual nas gestões municipais, em assuntos eventualmente 
restritos ao interesse local e em função de preocupações ambientais. Nesse sentido 
cabem destaques da Constituição Estadual de 1989: (i) ao inciso VII do artigo 180, 
que estabeleceu que “...as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas 
verdes ou institucionais não poderão, em qualquer hipótese, ter sua destinação, fim 
e objetivos originariamente estabelecidos, alterados."; (ii) ao inciso II do artigo 197, 
que classificou as áreas de mananciais como áreas de proteção permanente. Ao lado 
de constituir-se em instrumento legitimador da ampliação de poder da Secretaria do 
Meio Ambiente, a chamada Lei Tripoli trouxe (tardiamente), para a legislação 
ambiental estadual, diversos princípios da ideologia do desenvolvimento sustentável, 
incluídos os objetivos de compatibilização do desenvolvimento econômico e social 
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, e 
exigências de aplicação dos princípios poluidor/pagador e usuário/pagador.
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A aplicação dos EIA/RIMA no Estado de São Paulo teve início no governo Quércia. 
Conforme já mencionado, os EIA/RIMA constituíram resposta à demanda dos 
ambientalistas de regulamentação do instrumento avaliação de impactos ambientais 
que já constava da Lei n° 6.938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente (ver Capítulo 
I, item 5.2.2) e foi posteriormente incorporado na Constituição de 1988. A partir da 
sua regulamentação, em janeiro de 1986, pela Resolução CONAMA n° 1/86, os EIA/ 
RIMA (Estudo de Impacto Ambiental, EIA, e Relatório de Impacto Ambiental, RIMA) 
começaram a ser aplicados no licenciamento dos projetos de grande impacto. Essa 
aplicação envolveu as definições: (i) de critérios de elegibilidade dos empreendimentos 
que deveríam apresentar os EIA/RIMA; (ii) de metodologia para a elaboração dos 
Estudos65; (iii) de critérios e procedimentos para a análise dos estudos pelo órgão 
técnico responsável pela sua aprovação. O órgão no caso era a Secretaria do Meio 
Ambiente, que teve de se organizar para a aplicação do instrumento.

A importância dos EIA/RIMA para os ambientalistas estava relacionada com a 
expectativa de que, através da sua aplicação, a sociedade civil poderia opinar, e, 
eventualmente, ter poder de veto, no processo de aprovação de obras públicas ou 
privadas, de efeitos sociais e ambientais significativos, cuja aceitação fosse polêmica. 
Observe-se ainda que a exigência de um processo de licenciamento das obras públicas 
não era a regra geral, até então. Desde a Lei Estadual n° 997 de 1976, algumas obras 
de infra-estrutura ligadas ao sistema de saneamento tinham sido consideradas fontes 
de poluição, ficando sujeitas a licenciamento pela CETESB. Algumas obras viárias e 
de drenagem tinham sido objeto de leis, mas nem todas. As obras do Metrô e todo o 
sistema ferroviário, até então, não tinham sido objeto de nenhum licenciamento.

65 - Os EIA/RIMA são elaborados pelo proponente do empreendimento que pleiteia licenciamento, mas na época, não 
havia no Brasil, nenhum acúmulo técnico sobre sua elaboração e essas metodologias tiveram de sr desenvolvidas 
com o apoio do órgão licenciador dos empreendimentos, ou seja, da SMA.

O primeiro caso polêmico de EIA/RIMA apreciado pelo CONSEMA foi relativo ao 
projeto do corredor viário Sudoeste/Centro - um complexo de túneis que cruzavam o 
Parque do Ibirapuera e o Rio Pinheiros para ligar o Centro ao bairro do Morumbi - 
proposto pelo Prefeito de São Paulo Jânio Quadros, em 1986. Em 1985, Jânio tinha 
vencido as eleições para Prefeito da Capital, derrotando Fernando Henrique Cardoso 
que era o candidato do governador Franco Montoro, e também do movimento 
ambientalista. Eleito, Jânio introduziu mudanças na legislação urbanística e fez 
diversas propostas de intervenções urbanas que provocaram a reação dos 
ambientalistas. Nesse contexto, o CONSEMA começou a ser usado como espaço 
político, pelas forças de oposição ao Prefeito. O enquadramento do corredor viário
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Como já mencionado, o momento era de poiitização das questões urbanas, no contexto 
que precedeu a aprovação da nova Constituição: os movimentos sociais urbanos 
estavam organizados em torno da aprovação da sua proposta de reforma urbana e o 
movimento ambientalista mantinha o perfil de centro esquerda que caracterizara o 
seu surgimento. Nesse cenário, havia uma expectativa de que o processo de aprovação 
do EIA/RIMA colocasse em discussão a importância da obra para a cidade, seu grau 
de prioridade, e a relação entre seus custos e benefícios sociais. Todavia, às vésperas 
da reunião em que o CONSEMA iria deliberar sobre o RIMA, Jânio declarou à 
imprensa que o governador tinha lhe dado sua palavra, garantindo que o túnel seria 
construído (SMA,1993:29). De fato, o EIA/RIMA não entrou no mérito das questões 
pertinentes à política urbana, que estavam sendo problematizadas na mídia e pelos 
movimentos, e se ateve à análise das interferências do empreendimento com o Parque 
Ibirapuera, considerado área de relevante interesse ambiental66. A SMA emitiu 
parecer técnico aprovando o EIA/RIMA e, como garantia de que as obras não tivessem 
efeitos negativos sobre o Parque, fez exigências de medidas mitigadoras dos impactos 
previstos. Alguns Conselheiros tentaram derrubar o parecer da Secretaria, sem 
sucesso. O parecer foi aprovado, tendo 17 votos a favor e 11 contrários. Votaram a 
favor todos os representantes do governo (com exceção do representante da Secretaria 
de Cultura, que era Augusto Titarelli do CONDEPHAAT), e o representante da FIESP 
Votaram contra: os ambientalistas (4 votos), os representantes das Universidades (4 
votos), do Instituto dos Arquitetos, IAB, da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária, ABES, e o Prof. Titarelli. Os representantes dos Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente do Estado, da Associação Paulista de Municípios, da Federação dos 
Trabalhadores Agrícolas e do Sindicato dos Trabalhadores Urbanos do Estado, não 
compareceram. O parecer de aprovação do EIA/RIMA do túnel, emitido pela SMA, 
assinalou: “...que os debates da audiência pública indicam que a análise de aspectos 
viários, sociais, econômicos, assim como a prioridade em investimentos, assuntos 
externos à competência deste Conselho, são polêmicos e mereceríam ser aprofundados 
pela Egrégia Câmara Municipal, mormente à luz de um Plano Diretor, cuja existência 
fornecería parâmetros que facilitariam a compreensão dos aspectos urbanísticos de 
obras de vulto.” (SMA, Deliberação CONSEMA n° 1 de 22/01/88).

Sudoeste/Centro, nos critérios de exigibilidade dos EIA/RIMA, apresentou-se, ao 
movimento, como oportunidade para impedir seu licenciamento e execução. A obra 
tinha custo elevado, estimado em torno de 500 milhões de dólares (SMA, 1993:29), o 
equivalente ao custo de 5 km de metrô e era claramente destinada a beneficiar os 
bairros das elites, na região sudoeste da cidade.

se  interferência com o Parque, considerado área de relevante interesse ambiental, é que tinha motivado a 
exigência de EIA/RIMA para o licenciamento dos túneis, conforme previsto no inciso XV do art. 2o da Resolução 
CONAMA n° 1/86.
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A partir de 1988, o funcionamento do CONSEMA vinculou-se quase exclusivamente 
à apreciação dos EIA/RIMA (SMA.1993). O processo de análise dos Estudos foi sendo 
organizado e aperfeiçoado na Secretaria, a partir da criação de um Grupo de Análise 
de Impactos Ambientais, GAIA, depois transformado no Departamento de Avaliação 
de Impacto Ambiental, DAIA. Considerando que havia muitos processos referentes 
a projetos do mesmo tipo, a SMA sistematizou critérios para a análise dos 
empreendimentos mais frequentes como mineração, distritos industriais e disposição 
de resíduos sólidos, na forma de manuais. Também foram criadas as Câmaras Técnicas 
do CONSEMA, privilegiando abordagens especializadas das diversas questões técnicas 
e científicas envolvidas nas análises.

Esse resultado representou a primeira grande decepção dos grupos de ambientalistas, 
que nutriam expectativas quanto aos EIA/RIMA poderem constituir-se em 
instrumentos de participação direta da sociedade civil na política urbana e ambiental. 
A sessão de aprovação do EIA/RIMA dos túneis foi tumultuada. Inicialmente, o 
Secretário Jorge Wilhein impediu a presença do público no recinto, alegando falta 
de espaço. Os presentes protestaram e foram por fim admitidos na sala da reunião, 
usando mordaças na boca, em sinal de protesto. Dentre os presentes, estavam os 
então deputados estaduais Luiza Erundina e Walter Lazzarini; o deputado federal 
Fabio Feldman , e os vereadores Ricardo Tripoli e Arnaldo Madeira67. No final da 
votação, os ambientalistas se retiraram do Conselho em protesto e ficaram vários 
meses sem prestigiar o colegiado. Voltaram depois de uma negociação, conduzida 
por Feldman, na qual o governo se comprometeu a aumentar o número de vagas dos 
ambientalistas no Conselho. Em 1988, através do Decreto n° 28.623, de 27 de julho, 
a composição do CONSEMA foi alterada, passando para 6 o número de representantes 
de entidades ambientalistas, dentre 17 representantes da sociedade civil, 18 dos órgãos 
estaduais e um representante da Procuradoria Geral da Justiça.

Entre 1987 e 1992, o CONSEMA produziu 113 deliberações referentes à EIA/RIMA 
de projetos localizados no Estado de São Paulo. Deste total, 45 deliberações (40%) 
se referiam ao licenciamento de atividades de mineração. As demais foram referentes 
a: unidades de destinação final de resíduos (16 deliberações); projetos urbanos, 
compreendendo obras viárias, drenagem e loteamentos (12 deliberações); projetos 
rodoviários (8 deliberações); projetos da Petrobrás (8 deliberações); equipamentos 
do sistema de saneamento básico (5 deliberações); hidrelétricas (4 deliberações); 
indústrias e distritos industriais (4 e 3 deliberações, respectivamente); linhas de 
transmissão de energia e projetos agropecuários (2 deliberações cada); ferrovia,

67 - Com exceção de Erundina. do PT. todos os outros integravam o PMDB, partido do governador, mas pertenciam 
a um grupo insatisfeito com Quércia que. em 1990. fundou o Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB) sob 
a liderança de Fernando Henrique Cardoso. Mario Covas e Franco Montoro.
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Apesar da vitória ambientalista no caso da Rodovia do Sol, a tendência da aplicação 
dos EIA/RIMA foi de se despolitizar e burocratizar, tornando-se mais uma das 
muitas formalidades e exigências que integram o processo de licenciamento de 
obras e atividades.

aeroporto, manejo florestal e canal marítimo (1 deliberação cada). Dentre os 113 
EIA/RIMA decididos pelo CONSEMA, 14 tinham sido reprovados. Destes, 12 eram 
de minerações; um se referia a construção de unidade de disposição final de resíduos 
industriais e apenas um era referente a empreendimento público: a Rodovia do Sol. 
O projeto da Rodovia, proposto pelo governo Quércia, consistia na construção de um 
novo acesso ao litoral norte, que favorecia a ligação de Campinas com o porto de São 
Sebastião. O projeto envolvia uma nova transposição do Parque da Serra do Mar, 
com graves impactos sobre as porções remanescentes da Mata Atlântica. Os 
ambientalistas se mobilizaram contra a proposta, com apoio da mídia e da opinião 
pública. O parecer da SMA sobre o EIA/RIMA foi contrário à sua aprovação, sugerindo 
a duplicação da Rodovia Tamoios como alternativa à obra. O CONSEMA referendou 
o parecer da Secretaria, reprovando o EIA/RIMA e definindo uma vitória 
emblemática dos ambientalistas, naquele fórum (SMA, 1993:33).

De acordo com sua regulamentação, os EIA/RIMA são exigidos para o licenciamento 
de atividades modificadoras do meio ambiente, que afetem: “a saúde, a segurança e 
o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais” 
(Resolução CONAMA, n. 001/86, art. n. 1). A partir dessa disposição, a metodologia 
de elaboração dos EIA/RIMA deve contemplar um diagnóstico de situação da área de 
influência do projeto, em relação a todas essas variáveis (saúde, segurança, atividades 
sociais e econômicas, etc.) e analisar o seu impacto sobre cada uma delas, 
contemplando também alternativas ao projeto e a hipótese da sua não execução. 
Finalmente, os estudos devem integrar esse conjunto de abordagens provenientes 
de diferentes campos disciplinares (envolve ciências físicas, biológicas e humanas, 
além de questões éticas e estéticas), e concluir sobre o impacto global (positivo ou 
negativo) da proposta em análise. As dificuldades metodológicas para essa integração, 
ao nível dos Estudos de Impacto, que devem se apresentar como tendo valor científico, 
são enormes. Para superá-las são utilizados dois recursos. O primeiro recurso consiste 
na aplicação do instrumental metodológico positivista, para o qual pesquisas 
empíricas, medições e dados objetivos (existentes em todos os campos das ciências) 
induzem a funções de causalidade, absolutas ou probabilísticas, que devem ser 
capazes de explicar as leis de movimento de todos os fenômenos, naturais e sociais. 
Nesse sentido, os EIA/RIMA, em cada campo de abordagem, “colecionam” um certo 
conjunto de indicadores e de métodos de prever a sua evolução, sendo as modelagens
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matemáticas os mais sofisticados. O segundo recurso é bem mais rudimentar, pois, 
como estratégia de superar os limites das próprias ciências (que são parcelares), não 
tem qualquer básica científica. Na maior parte dos casos, a “mágica” de integrar os 
resultados de análises desenvolvidas em diferentes campos disciplinares, consiste 
na atribuição de uma pontuação (indicando uma importância e um sentido, positivo 
ou negativo) para os diversos efeitos do empreendimento, identificados em cada 
campo da análise. A soma aritmética dos "pontos”, ou “notas”, recebidas pelo 
empreendimento, permite uma síntese conclusiva sobre seus efeitos globais. O fato 
de que os estudos parcelares podem ter (como de fato tem, em muitos casos) valor 
científico, elide a inconsistência científica da síntese. O método de pontuação utilizado 
nas sínteses, omite o caráter ético e político da valoração dos impactos, ou seja, o fato 
de que a realidade social é determinada por conflitos de interesses e que os efeitos 
sociais, econômicos e culturais previstos serão percebidos e vividos diferenciadamente 
(como positivos ou negativos, relevantes ou não) pelos diferentes sujeitos sociais 
desses interesses. Mesmo no caso dos efeitos sobre variáveis físico-químicas e 
biológicas, para os quais existem limites e padrões objetivos a serem considerados, 
as questões éticas e políticas se impõem, pois trata-se da distribuição, entre classes 
e frações de classes, dos ônus e benefícios correspondentes aos efeitos previstos. 
Todavia, o resultado dos EIA/RIMA se apresenta como técnico-científico e “neutro” 
em relação aos conflitos sociais.

Cabe esclarecer que os EIA/RIMA são elaborados por equipe contratada pelo 
empreendedor. Os EIA consistem nos estudos mais aprofundados, que devem ser 
apresentados de forma resumida nos RIMA e estes devem ser documentos acessíveis 
ao grande público (Resolução CONAMA n° 01/86, artigo 9o, § Único). A aferição do 
rigor com que foram realizados os estudos (EIA) é atribuição do corpo técnico do 
órgão ambiental. Quando se trata de empreendimentos públicos, todos os envolvidos 
pertencem ao poder público. As audiências públicas e as reuniões, do Conselho do 
Meio Ambiente, dedicadas à apreciação dos EIA/RIMA são os momentos de 
participação dos diferentes grupos de interesse. Nessas ocasiões, os participantes 
que não estão diretamente envolvidos na elaboração e avaliação do EIA/RIMA dispõe 
de condições adversas para interferir efetivamente nas decisões, uma vez que, para 
tanto, terão de argumentar contra um discurso técnico-científico previamente 
estruturado no sentido de defender a viabilidade dos projetos. Nesse sentido, mantém- 
se a tendência de aprovação dos projetos hegemônicos dos grupos dominantes. As 
únicas oportunidades para que as argumentações dos EIA/RIMA sejam derrubadas, 
estão nos casos de insuficiência ou inconsistência dos elementos técnicos apresentados 
nas análises parcelares (como nos projetos de minerações citados acima, que tiveram 
seus RIMAs reprovados), ou, no caso de projetos públicos, quando os projetos não 
tem hegemonia dentro do próprio governo e, em função disso, a equipe do órgão
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Todavia, com todas suas limitações em relação à democratização das decisões sobre 
as políticas públicas, a exigência dos EIA/RIMA contribuiu para tomá-las mais 
transparentes e conseguiu resultados no que se refere ao controle e prevenção dos 
efeitos negativos dos grandes empreendimentos, sobre a qualidade biogeofísica do 
ambiente. Para tanto, contribuíram as preocupações de ordem ambiental e o 
desenvolvimento de metodologias de análise de projeto mais abrangentes do que 
as análises de custo/benefício anteriormente utilizadas nas decisões. Por outro lado, 
os grupos ambientalistas empenhados em promover reformas sociais continuaram 
apostando na via técnico-burocrática como caminho para as mudanças pretendidas 
e defendendo o “aperfeiçoamento” do instrumental EIA/RIMA como forma de 
superar suas limitações. Nesse sentido foi criada, através da Resolução SMA/044 
de 29/12/94, uma Comissão de Avaliação Ambiental Estratégica, cujo objetivo era 
produzir Termos de Referência para orientar a elaboração de Avaliação Ambiental 
Estratégica de políticas, planos e programas governamentais, tendo em vista que o 
instrumental EIA/RIMA tinha desenvolvido todo seu arsenal metodológico no 
sentido da avaliação de projetos e que caberia um novo instrumento, dirigido à 
orientação do processo de tomada de decisão governamental em consonância com 
objetivos de proteção ambiental.

ambiental tem espaço político para apresentar alternativas ao projeto e, 
eventualmente, produzir uma análise crítica do EIA/RIMA (como no caso da Estrada 
do Sol). Todavia, quanto maior for a importância dos conflitos sócio-econômicos e 
culturais envolvidos nos projetos, maiores serão as limitações para a análise crítica 
dos EIA/RIMA, pois não se fazem pesquisas ou consultas à população diretamente 
afetada, como etapas obrigatórias dos estudos (La Rovere, 1992:95) e trata-se a 
realidade social como passível de ser apreendida pelo conhecimento científico. Como 
observa Ribeiro (1995:144) “...as câmaras de negociação tenderão a reproduzir as 
desigualdades existentes na sociedade no que diz respeito à capacidade dos vários 
segmentos da sociedade em se constituírem em atores e forças sociais...”, o que 
recoloca a questão de como assegurar à parcela majoritária da população brasileira 
o "direito a ter direitos”.

O aperfeiçoamento na aplicação dos EIA/RIMA aconteceu de fato, não no sentido da 
politização do instrumento e tampouco no sentido da tecnocratização do processo 
político, mas sim no que diz respeito à sistematização dos procedimentos técnicos de 
análise. Em 1994, diante do crescimento do número de empreendimentos sujeitos à 
exigência de elaboração de EIA/RIMA, a SMA instituiu o instrumento Relatório 
Ambiental Preliminar, RAR visando instrumentalizar a decisão sobre a exigência ou 
dispensa de EIA/RIMA, pela Secretaria (SMA, 1998). Paralelamente, foram 
aperfeiçoados os manuais e termos de referência para orientar a elaboração dos
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EIA/RIMA dos empreendimentos mais freqüentes e, finalmente, a SMA criou, junto 
ao DAIA, 5 diretorias específicas para a análise de projetos: (i) de empreendimentos 
minerários; (ii) de indústrias, distritos industriais e unidades de disposição final de 
resíduos sólidos; (iii) de empreendimentos urbanísticos; (iv) de energia e saneamento; 
(v) de transporte e dutos de combustíveis.

a) Água
Conforme apresentado no item 3.2.1 deste Capítulo, a Sabesp se transformou, durante 
a década de 70 no principal órgão responsável pela política estadual de saneamento 
básico, ou seja, pelas ações referentes ao abastecimento de água, coleta e tratamento 
de esgotos. Durante todo o período, a política da empresa foi de ampliação dos serviços 
de abastecimento de água, tanto pelo interesse de retorno financeiro (através da 
cobrança da tarifa), quanto pelo interesse político de legitimar-se diante da opinião 
pública. Nesse sentido, teve iniciou o programa de extensão das redes de água para 
as favelas da Capital, em 1979 (Bueno,1994). Todavia, no caso das áreas de proteção 
dos mananciais, os serviços de abastecimento de água não foram logo autorizados e 
se tornaram a carência mais imediata, dentre muitas que atingiam a população 
moradora das favelas e loteamentos clandestinos daquelas áreas. Não havia rede de 
esgotos e os poços estavam todos contaminados, pela proximidade das fossas sépticas. 
Além disso, em função das características geológicas da região, sua escavação ampliava 
os riscos de erosão e desmoronamentos. Os movimentos de luta pelo abastecimento 
de água nas áreas dos mananciais começaram a se organizar a partir da ação 
mobilizadora das CEBs, na paróquia da Vila São José, (com 70.000 habitantes) e 
acabaram envolvendo um conjunto de bairros (Shangri-Lá, Capela do Socorro, Grajaú, 
Vila São José e Parelheiros), totalizando mais de 250.000 habitantes da Capital. A 
primeira resposta da SABESR às demandas da população, foi de que não iria alterar 
sua programação, na qual não estava previsto o atendimento das áreas de mananciais. 
Não havia interesse na consolidação de ocupações que colocavam em risco a própria 
qualidade das águas usadas no abastecimento público, através do sistema 
Guarapiranga. Os moradores insistiram, com o apoio da Pastoral da Saúde, de médicos 
sanitaristas e da própria Secretaria de Saúde do Estado, argumentando que os 
recursos da Sabesp vinham do FGTS, ou seja, que a Companhia era custeada pelos 
trabalhadores e que estes tinham direitos aos seus serviços (Jacobi, 1989). Diante da 
pressão popular e do fato objetivo de que as condições de saúde da região eram 
péssimas, a Sabesp se viu obrigada a mudar de orientação, buscando equacionar
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tecnicamente uma solução que, de fato, não estava prevista nos seus planos. As 
primeiras ligações foram feitas em dezembro de 1980 e, em 1984, a rede de 
abastecimento de água já atendia 33.000 domicílios populares nas áreas de 
mananciais, enquanto a rede de esgotos atendia 11.000 (Jacobi, 1989:81-85). A partir 
da existência das redes de águas ampliaram-se as demandas por redes e tratamento 
dos esgotos, pois ampliavam-se as cargas poluidoras afluentes às represas protegidas. 
A instalação das redes de esgoto, por sua vez, exige obras de consolidação urbanística 
dos assentamentos, que começaram a ser feitas pelo poder público, alterando, na 
prática, os padrões de ocupação do solo definidos pela legislação de proteção dos 
mananciais. Essas questões serão retomadas no Capítulo III.

I

e 2 m3/s de reversão do braço do Taquacetuba da Billings

il f I 
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A partir da década de 80, as ampliações do sistema de abastecimento de água seguiram 
o “Plano Diretor de Abastecimento de Água da Região Metropolitana”, que é 
elaborado, revisto e atualizado periodicamente pela SABESR Em 1982, a empresa 
executou uma barragem, secionando o Braço do Rio Grande da Represa Billings, 
para garantir a qualidade das suas águas, que já estavam sendo distribuídas para o 
ABC. As reversões da bacia do Piracicaba para o sistema Cantareira continuaram 
sendo ampliadas até atingirem, em torno de 1992, a meta projetada inicialmente, de 
33 m3/s. Atualmente esse subsistema representa cerca de 50% da capacidade total do 
sistema de adução. No final dos anos 1980 a quase totalidade dos domicílios da 
capital era servida por rede de água, embora a regularidade do abastecimento 
continuasse precária nas periferias (PMSRSEMPLA.1990).

Em 1992 teve início a adução das águas do Alto Tietê, preconizadas pelo PMDI, com 
a inauguração da Estação de Tratamento de Águas, ETA, de Taiaçupeba, antes mesmo 
do fechamento da barragem daquele reservatório, que estava sendo construído pelo 
DAEE desde 1976 (Bueno, 1994). Em 1999 o sistema foi ampliado por meio da 
captação de 2m3/s de águas da Billings, no braço do Taquacetuba. Essa captação, que 
foi viabilizada a partir da proibição do bombeamento de águas poluídas do Tietê/ 
Pinheiros para a Billings, estabelecida pela Constituição Estadual, integrou as 
represas Guarapiranga e Bilings e provoca reações contrárias dos ambientalistas 
pois as águas da Billings receberam os esgotos da metrópole durante décadas. De 
qualquer modo, o crescimento da população foi acompanhado por ampliações no 
sistema de captação e adução, que chegou no ano 2.001 (FUSP, 2001) com a 
disponibilidade média de 63,1 m3/s, assim distribuídos:

Cantareira - 31,3 m3/s
Guarapiranga68 - 14,3 m3/s
Rio Grande (braço da Billings) - 4,2 m3/s

68 - Recebe 1 m3/s de reversão do Capivari/Monos 
(Sabesp. 2001).
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Ribeirão da Estiva - 0,1 m3/s
Baixo Cotia - 0,6 m3/s
Alto Cotia (reservatório Pedro Beicht) - 0,9 m3/s
Rio Claro - 3,6 m3/s
Alto Tietê69 -8,1 m3/s

Com essa disponibilidade média, o sistema de adução atende 99% da população da 
Bacia, mas não apresenta uma situação confortável em relação à projeção das 
demandas futuras (FUSR 2001). Isso em função das dificuldades de manutenção dos 
mananciais de superfície, que continuam sendo ameaçados pela expansão urbana 
periférica (ver Mapas 2 e 3) e também por não apresentar folgas para o enfrentamento 
de períodos de estiagem. Ainda segundo dados da FUSP (2001), as perdas totais da 
SABESP são de 31,5% do volume de água produzido, sendo que as perdas físicas 
(vazamentos) são de 19,7% e as demais correspondem a roubo de água, através de 
derivações clandestinas e adulteração dos hidrômetros. Os consumidores não 
residenciais70 absorvem 17,15% das águas distribuídas pela SABESP (jd.ib). As 
possibilidades de ampliação da capacidade do sistema envolvem redução das perdas 
físicas e ampliação das aduções. A curto e médio prazo, essa ampliação deve envolver 
aumento na captação do braço do Taquacetuba (2 m3/s) e do Rio Grande (0,6 m3/s), 
ambos do Reservatório Billings, seguidas pela conclusão das obras dos Reservatórios 
Biritiba e Paraitinga, ampliando para 15 m3/s a capacidade do sub-sistema Alto Tietê 
(id.ib.). Daí para a frente, a Região terá de recorrer novamente a aduções de outras 
Bacias, estando já encaminhados estudos de reversões da Bacia do Ribeira de Iguape.

í i

I
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b) Esgotos
Com relação ao tratamento de esgotos, o governo Montoro caracterizou-se como um 
período de revisões do projeto SANEGRAN, que coincidiu com uma drástica redução 
do aporte de recursos do BNH para o setor de saneamento, numa nova conjuntura

i

í
.1

Em alguns municípios da RMSP, a atuação da SABESP continuou sendo 
complementada por órgãos municipais que assumiram serviços de captação e 
tratamento da água ou da distribuição da água tratada pela SABESP além da coleta 
dos esgotos. Essa situação atravessou toda a década de 80 e permanece vigente. Em 
2001, os municípios que operam serviços de água e esgoto através dessa gestão mista 
são: Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano, Mogi das Cruzes, Guarulhos 
e Mauá (SABESP 2002).

69 - Recebe águas dos reservatórios Taiaçupeba e Jundiaí.

70 - O consumo industrial é de 2,15% do sistema; o comercial é de 8,45%; das instituições públicas de 3.4% e usos
mistos absorvem 3,15%. O consumo residencial absorve 82,85% da capacidade do sistema metropolitano de 
água (FUSR 2001).
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Em 1992 o Plano Diretor de Esgotos foi novamente revisto e rebatizado como Projeto 
Tietê, tornando-se objeto de uma grande campanha publicitária, no governo de Fleury. 
No quadro de grande mobilização dos ambientalistas que marcou a realização da ECO- 
92, o Projeto Tietê foi equacionado a partir de uma campanha promovida pela rádio 
Eldorado e Fundação SOS Mata Atlântica, que reuniu 1 milhão de assinaturas de 
moradores de São Paulo exigindo a recuperação das águas do Tietê. O Projeto foi 
concebido como uma ação integrada entre a SABESR CETESB e DAEE, envolvendo 
obras do Plano Diretor de Esgotos, medidas de controle da poluição hídrica por 
indústrias e intervenções no sistema de drenagem (rebaixamento da calha do Tietê e 
construção das barragens dos reservatórios Biritiba e Paraitinga). Foi apresentado 
como já tendo equacionado financiamento para investimentos da ordem de 5 bilhões 
de dólares e previsão de conclusão das obras em 5 anos. No final da sua gestão, Fleury 
tinha investido menos de 200 milhões de dólares no Projeto e o cronograma estava 
atrasado em 4 anos (O Estado de São Paulo, de 01/05/96). Apenas as ações a cargo da 
CETESB, relativas ao controle da poluição industrial tinham seguido seu cronograma. 
Num balanço feito em 1999 (O Estado de São Paulo, de 09/05/99) a CETESB declarou 
que, das 1.250 indústrias que apresentavam os maiores índices de poluição das águas, 
1.239 já estavam atendendo os parâmetros de redução da poluição impostos pela 
Companhia através de multas e fiscalização intensa. O novo governador, Mario Covas 
promoveu uma revisão total do Projeto Tietê, devolvendo sua gestão para cada um dos 
órgãos envolvidos e reprogramando as intervenções. Em 1998 foi finalizada a primeira 
etapa do Projeto Tietê. A conclusão das obras de estações de tratamento estabeleceu 
uma capacidade total de tratamento de 18 m3/s, assim distribuída: Barueri (9,5 m3/s), 
ABC (3 m3/s), Parque Novo Mundo (2,5 m3/s), São Miguel (1,5 m3/s) e Suzano (1,5 m3/

política e com perspectivas de menor crescimento demográfico. As revisões do 
SANEGRAN feitas entre 1983 e 1988 resultaram no Plano Diretor de Esgotos da 
RMSP A concepção básica de tratamento a montante de Edgard de Souza foi mantida, 
mas a enorme capacidade da estação de Barueri foi reduzida de 66 m3/s para 28,5 m3/ 
s e foram propostas mais quatro estações, no ABC (8,5 m3/s), em São Miguel (6,7 
m3/s). Parque Novo Mundo (7,6 m3/s) e Suzano (1,9 m3/s), somando uma capacidade 
total de 53,2 m3/s e estimando, para 2005, um total de esgotos a serem tratados de 
60,27 m3/s, cujo tratamento deveria ser complementado por sistemas isolados (FUSR 
200 Ivp). Em 1989, o sistema de tratamento tinha capacidade instalada para tratar 
18% dos esgotos coletados na RMSR sendo que a coleta abrangia 59% dos domicílios 
(PMSRSEMPLA,1990). Ou seja, a capacidade de tratamento era de 10,6% dos esgotos 
produzidos na metrópole. As deficiências do sistema não estavam apenas no 
andamento das obras das estações, mas principalmente no sistema de coletores e 
interceptores, que deveríam conduzir os esgotos a elas. Em relação à construção dos 
coletores, o descaso recorrente com a reserva de faixas laterais aos córregos, tornou- 
se um fator que complicou e encareceu sempre a sua execução. h
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Segundo a FUSP (2001 :ix) a capacidade desse sistema em relação à demanda era de 
65% dos esgotos coletados e, destes, 32% tratados, ou seja, 20,8% do total de esgotos 
gerados está sendo tratado. Por outro lado, segundo dados da SABESP (2002), o 
sistema de coleta de esgotos atendia 83% da população metropolitana em 1999.

Cabe destacar que, apesar de não se terem ainda conseguido resultados significativos, 
a década de 1990 apresentou, de fato, um diferencial no que diz respeito aos 
investimentos no tratamento de esgotos da bacia do Alto Tietê pelo governo do Estado. 
Além das pressões diretas do movimento ambientalista, esse empenho está 
relacionado com o fato de que, desde o final de 1992 e em função de dispositivo 
aprovado na Constituição Estadual de 198971, os bombeamentos das águas poluídas 
do Tietê/Pinheiros para a Billings foram bastante reduzidos, ficando limitados a 
situações emergenciais especificadas na Resolução Conjunta n° 3, firmada entre a 
Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Energia e Saneamento do Estado72. 
Essa decisão atrelou os interesses de produção de energia à despoluição dos recursos 
hídricos da metrópole. Em 2001, diante da evidente morosidade dos resultados de 
despoluição obtidos por meio dos sistemas convencionais de tratamento de esgotos, 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, juntamente com a CETESB e a Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia73, EMAE, lançaram um novo projeto de despoluição 
das águas do Pinheiros, visando obter resultados mais imediatos e viabilizar a 
retomada do bombeamento. Esse projeto, que propõe o emprego de um novo método 
de despoluição, por meio de flotação e dragagem, consiste no lançamento de 
substâncias químicas nas águas poluídas, que produzem um efeito “coagulante" das

s). Na prática, em função das falhas no sistema de interceptores, as estações estavam 
tratando, em 2001, apenas 11,6 m3/s de esgotos: Barueri (7,4 m3/s), ABC (1,5 m3/s), 
Parque Novo Mundo (1,3 m3/s), São Miguel (0,6 m3/s) e Suzano (0,8 m3/s).

71 - De acordo com o artigo 46 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado, de 1989, os Poderes
Públicos Estadual e Municipal ficaram obrigados a. num prazo máximo de 3 anos, tomarem as medidas necessárias 
para impedir o bombeamento de águas servidas, dejetos e outras substâncias poluentes para a represa Billings.

72 - De acordo com a Resolução Conjunta n° 3 o bombeamento somente seria autorizado quando: (i) necessário para
controlar enchentes: (ii) houvesse queda na produção de energia a níveis insuficientes para atender situações 
emergenciais; (iii) a ocorrência de espumas, ou de algas, devidas a substâncias poluidoras a juzante de Edgard de 
Souza comprometessem a qualidade das águas utilizadas para abastecimento público: a penetração da cunha 
salina na bacia de Cuba tão. ao nível do mar. comprometesse as tomadas de água para uso industrial. A Resolução 
foi alterada em 1994, em função de decisão judicial, sendo revogada a condição relativa à penetração da cunha 
salina. Em 1996 houve nova alteração, tornando mais precisos os parâmetros relativos à permissão do 
bombeamento para controle de enchentes (SMA, 1999). Na prática, o bombeamento foi reduzido a uma média 
anual de cerca de 12 m3/s. ou cerca de 15% da sua média histórica de 80 m3/s (íd./ò.). De acordo com o Prof. 
Uehara (São Paulo. DOM. 1995) a capacidade máxima de bombeamento da elevatória de Pedreira é de 395 m3/s.

73 - A EMAE é a empresa que assumiu os serviços de distribuição de energia elétrica na RMSP em!996. depois da
privatização da Eletropaulo, que por sua vez tinha sido criada em 1979, em função do processo da estatização da Light.
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cargas poluidoras, que depois de aglutinadas são removidas mecanicamente. A 
proposta ainda não foi posta em prática e provocou enorme reação da população 
moradora na bacia da Billings, liderada por ambientalistas e prefeituras do ABC, 
que desconfiam dos resultados dessa “mágica” e temem que tudo não passe de uma 
panacéia destinada apenas a legitimar a retomada do bombeamento das águas 
poluídas para o Reservatório. Segundo os ambientalistas, com sérios riscos para a 
qualidade das águas que já estão sendo utilizadas pelo sistema de abastecimento, 
através de adução de águas da Billings para a represa Guarapiranga.

a) Ar
No que se refere à poluição atmosférica, a década de 80 marcou o início efetivo de 
alguns controles, que começaram a ser efetuados pela CETESB. Entre 1981 e 1989, 
a Companhia instalou uma rede de 22 postos de monitoramento da qualidade do ar 
na Região Metropolitana de São Paulo e começou a agir sobre as indústrias localizadas 
na Região, exigindo a redução das emissões de SO2 (dióxido de enxofre) e de PTS 
(partículas totais em suspensão na atmosfera), através da substituição dos 
combustíveis com alto teor de enxofre e pela utilização de filtros. Em 1979 foram 
notificadas 162 indústrias, responsáveis pela emissão de 96% do total de PTS emitido 
por fontes fixas, para, num período de 5 anos, providenciarem sua adaptação aos 
limites de emissão previstos na legislação (CETESB, 1989). Ainda que, segundo a 
Cetesb, 99% dos estabelecimentos notificados, tenham atendido às exigências, as 
concentrações de PTS sofreram uma redução discreta (entre 1984 a 1992) mas 
continuam, até o presente, apresentando médias geométricas anuais ligeiramente 
superiores ao padrão de referência. Por outro lado, os índices referentes a partículas 
inaláveis, PI, continuam, desde 1983, apresentando concentrações médias anuais 
que ultrapassam em 60% o valor do padrão aceitável para a qualidade do ar, sendo 
que os veículos automotores são apontados como responsáveis por essas violações 
(CETESB,2000). Com relação ao dióxido de enxofre, um poluente cuja principal 
fonte de emissão são as indústrias, a CETESB notificou, em 1982, as 363 indústrias 
com maior consumo de combustíveis com alto teor de enxofre e responsáveis por 
74% de todo o SO2 emitido na RMSR na época do início do programa. Paralelamente, 
foram feitos contatos com a Petrobrás, visando melhorias na qualidade dos 
combustíveis distribuídos. Aproximadamente a partir de 1984, toda a Região 
Metropolitana começou a apresentar concentrações médias anuais de SO2 inferiores 
aos limites máximos admissíveis pela legislação e esses níveis continuaram a cair 
até 2000, não tendo mais se verificado ultrapassagens do padrão de qualidade do ar 
no que diz respeito a esse poluente (CETESB, 2000). De acordo com a CETESB
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14.248 16.79210.2737.097

18.816 (100%) 20.620 (100%)15.999 (100%)7.187 (100%)

I10.343 (54,97%) 10.473 (50,79%)9.759 (61%)4.894 (68,1%)
8.473 (45,03%) 10.147 (49,21%)6.240 (39%)2.293 (31,9%)

Fonte: PMSRSEMPLA (2001)/ Metrô Pesquisa Origem/Destino
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Esse crescimento, que pode ser quase totalmente creditado ao aumento do número 
de automóveis particulares, refletiu-se no aumento constante das viagens por 
transporte individual, em relação aos meios de transporte coletivo. Segundo dados 
da Cia. do Metrô, a divisão modal do sistema de transporte na Região Metropolitana 
apresentou a seguinte evolução:

Fontes: Vasconcelos (1996) para 1960/1970/1980; PMSR SEMPLA/Detran 

(1992:2000), para 1990 e 1999.

i

1
i 
í

(id.Ib.), a partir de 1992, as indústrias deixaram de ser responsáveis pela 
ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar, pelos diversos poluentes controlados 
na Região Metropolitana de São Paulo.

População (em 1000) 
Total de Viagens 
Motorizadas 
Diárias(em 1000) 
Total de viagens de 
coletivo (em 1000) 
Total de viagens 
individuais (em 1000)

1960
160.000

1970 
640.000

1980
1.800.000

1990
3.376.324

1999
4.880.019

Veículos Automotores Cadastrados no Município de São Paulo 
Ano 
N9 Total

Divisão Modal de Transportes na Região Metropolitana de São Paulo

1987 

Infelizmente a redução do aporte de poluentes atmosféricos provenientes de fontes 
industriais não correspondeu a uma melhoria da qualidade do ar da metrópole. Com 
o crescimento constante da frota de automóveis particulares, a partir da década de 
60, estes tomaram o lugar das indústrias como principal fonte de emissão de gases 
poluentes. Entre 1960 e 1999, o número de veículos automotores cadastrados na 
Capital cresceu de 165 mil (Vasconcelos, 1996:133) para 4,8 milhões, seguindo a 
evolução apresentada na tabela abaixo:
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Enfim, a partir dos anos 1980, conflgurou-se um novo padrão de comprometimento 
da qualidade do ar, decorrente da poluição por veículos automotores e esse problema 
ainda se encontra fora de controle (CETESB,2000). O Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores, PROCONVE criado em 1986 pelo CONAMA 
visa equacionar essa questão, tratando da adequação tecnológica de veículos 
automotores, inspeção dos veículos em circulação e controle da qualidade dos 
combustíveis. No que se refere a resultados, esse programa foi eficiente para controlar 
o padrão de veículos novos, mas não consegue ter efeitos mais significativos sobre o 
conjunto da frota em circulação. A “democratização”74 do uso de veículos particulares, 
ocorrida nos últimos anos, associada à grande quantidade de veículos utilitários 
(peruas, “vans” e caminhonetes) em circulação, define uma frota sucateada e 
desregulada (SMA, 1997), com baixo padrão de desempenho e de difícil controle, em 
relação à emissão de poluentes.

A entrada em funcionamento do metrô, em 1974, contribuiu para reduzir a 
prevalência do modo ônibus nas viagens de transporte coletivo, sem contudo eliminá- 
la, ou torná-la menos significativa. Assim, em 1967, 1977 e 1987, as viagens por 
ônibus representaram, respectivamente, 59,1%, 54,1% e 42,8% do total de viagens 
realizadas na Região Metropolitana (Vasconcelos, 1996:134), enquanto as viagens 
de metrô responderam por 3,4% e 7,6% dos totais de 1977 e 1987 (SMA, 1997) e as 
viagens de trem absorveram 4,4%; 3,2% e 4,4% dos totais de viagens de 1967, 1977 
e 1987 (id.ib.).

essa democratização estão: a redução do preço dos veículos a partir da 
entrada do álcool, como combustível, com custos reduzidos em relação à

Em 1989 havia poucas estações de monitoramento de monóxido de carbono, o principal 
poluente emitido pelos veículos movidos a gasolina, mas já se indicavam freqüentes 
ultrapassagens dos padrões máximos admissíveis das emissões, especialmente na estação 
de monitoramento de Cerqueira César. Paralelamente, começava a se configurar a 
presença da poluição por ozônio, um poluente resultante da mistura de hidrocarbonetos 
(HC) e óxidos de nitrogênio (NOx), cuja principal fonte de emissão também são os veículos 
automotores, e que tem sérios efeitos em doenças do aparelho respiratório. O 
aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento dos gases de origem veicular permitiu, 
a partir de 1995, uma percepção mais nítida da sua contribuição relativa para a degradação 
da qualidade do ar na metrópole, que apresenta, em 2000, a seguinte situação:

7< - Dentre os fatores que condicionam 
expansão da indústria automotiva; a 
gasolina; e as péssimas condições do transporte coletivo em São Paulo.



FONTE DE EMISSÃO

7,8

Operação de Processo Industrial (1990) 2,3 3,2 3,7 44,6 10,0

Ressuspensão de Partículas 25,0
i

Fonte: CETESB, 2000
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TOTAL 100 100 100 100 100

SOx PI"

25,1

i
I

Operações de 
transferência 
de combustível

Cárter 
e 
Evaporativa

Tubo de 
escapamento 
de veículos

GASOOL
ÁLCOOL

GASOOL
ÁLCOOL
MOTOCICLETA E SIMILARES

GASOOL
ÁLCOOL
DIESEL
TÁXI
MOTOCICLETA E SIMILARES

3,8
0,3

30,6
0,8
0,8

CO

47,4
12,6
25,1
0,7
11,9

HC

20,0
6,2
18,1
0,3
6,9

32,0
4,7
3,7

27,2
0,8
2,3

______

POLUENTES (%) 
NOx

12,6
3,4
79,7
0,3
0,3

Considerando a dificuldade de controle sobre a regulagem dos motores e, por outro 
lado, a ocorrência sistemática de ultrapassagens significativas dos padrões de 
qualidade do ar durante os meses de inverno na RMSR o Secretário do Meio Ambiente 
do primeiro governo de Mario Covas, Fábio Feldman, tentou uma solução paliativa 
para o problema, através da imposição de um rodízio de veículos. Apresentado 
inicialmente como experiência de caráter voluntário, o rodízio foi tentado em 1995 
com adesão de 38% dos motoristas envolvidos (SMA, 1997). Em 1996 a medida foi 
aprovada através da Lei Estadual n° 9.358 de 13/06/96; atingiu 10 municípios da 
Região Metropolitana e teve caráter obrigatório no período de 05 a 30 de agosto, 
proibindo, em cada um desses dias, a circulação de 20% da frota. A adoção do rodízio 
provocou certa polêmica na sociedade. A Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos 
Advogados buscou argumentos para sustentar um Projeto de Lei que revogava o 
rodízio, alegando que a medida correta, a ser tomada, era a exigência da regulagem 
dos motores (O Estado de São Paulo, de 02/07/96). Os deputados do Partido dos 
Trabalhadores também se posicionaram contra o rodízio, alegando que o governo 
não tomava medidas estruturais para resolver o problema da poluição, mediante 
melhorias no transporte coletivo, e vinha agora impor às próprias vítimas do problema, 
o ônus de uma solução paliativa. Durante o período do rodízio, foi feita uma pesquisa 
de opinião pública, pela agência InformEstado, em 4 dias diferentes. Na pesquisa do 
dia 27/08, correspondente ao final do período, os resultados foram:

25,0Aerossóis Secundários

ZZZZZj



Opinião sobre o rodízio

5%

32%,

63%

□ Melhoria no Trânsito

Fonte: O Estado de São Paulo, de 01/09/96.
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■ Aumento do policiamento

□ Redução da poluição

a favor 
56,4%

contra 
42,2%

Opinião sobre a diminuição da 
poluição do ar com o rodízio

não 
72,5%

sim 
19,1%

Ainda no final de 1996, o deputado Roberto Gouveia do PT apresentou Projeto de 
Lei à Assembléia subscrito pelos 16 parlamentares da bancada do Partido, propondo 
alterações na lei do rodízio de modo a vincular sua decretação à ocorrência efetiva de 
episódios de grande concentração de poluentes, ou seja, eliminando o caráter 
preventivo da medida, relacionado com a maior probabilidade de ocorrência. Esse 
PL também recomendava a elaboração de planos de transporte integrado e de 
desenvolvimento urbano para a RMSP (O Estado de São Paulo, de 17/12/96). Em 
1997 Feldman voltou a propor a lei do rodízio e buscou ampliar o período da sua 
vigência, considerando que os episódios de inversão térmica, associados a grandes 
concentrações de poluentes, não se restringiam ao mês de agosto. A lei foi aprovada 
e o rodízio vigorou de junho a agosto. Em 1998, a lei do rodízio garantiu um prazo 
mais amplo para sua vigência, de 4 de maio a 25 de setembro. Por outro lado, todas 
as avaliações da SMA quanto á sua eficácia foram extremamente favoráveis. Todavia, 
no ano de 1998 houve eleições, nas quais o Secretário Fábio Feldman concorreu para 
uma vaga de deputado federal e não foi eleito. Considerando-se sua carreira política, 
parece lícita a associação entre essa derrota e a insistência do Secretário quanto à 
imposição do rodízio, medida que se revelou bastante polêmicajunto à opinião pública. 
Mario Covas que conseguiu se reeleger como governador, nomeou o deputado estadual 
Ricardo Tripoli como Secretário do Meio Ambiente. Tripoli não quis assumir o ônus 
político do rodízio e desistiu da medida, alegando que o prosseguimento do 
PROCONVE era o caminho mais seguro para a solução do problema da poluição 
atmosférica (O Estado de São Paulo, de 23/04/00). Finalmente, ainda em relação ao

Opinião sobre o principal benefício 
do rodízio
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Na prática, enquanto não se resolvem as pendências, a qualidade do ar da cidade 
continua representando um problema de saúde para seus moradores, com frequentes 
ultrapassagens dos padrões mínimos de qualidade do ar, especialmente para os 
poluentes Ozônio (O3), Partículas Inaláveis (PI) e Monóxido de Carbono (CO), 
conforme demonstram os gráficos abaixo, referentes ao período 1997/2000:

Paralelamente, desenrola-se uma disputa entre a Prefeitura de São Paulo e governo 
do Estado referente à competência para aplicar a Resolução 809 do Conselho Nacional 
de Trânsito, de 1995. A Resolução definiu que, a partir de 1998, o licenciamento de 
veículos estaria condicionado à aferição dos motores quanto à emissão de poluentes 
atmosféricos, na mesma direção do que já estava previsto no PROCONVE. O Estado 
alega o caráter metropolitano da questão e a Prefeitura invoca suas atribuições para 
implementar a política pública do meio ambiente, definidas na Constituição Federal 
de 1988. Desde 1996 e até o presente, a polêmica se arrasta, sem que tenha se iniciado 
o controle. Em 1995, a Prefeitura de São Paulo promoveu processo licitatório para 
conceder os serviços de controle a empresas privadas. A concorrência, vencida pela 
empresa Vega Sopave, foi contestada na justiça, por suposto favorecimento, ao mesmo 
tempo em que o Estado rompeu acordo que tinha firmado com a Prefeitura visando 
uma atuação conjunta {O Estado de São Paulo, de 01/08/97). O Programa de controle 
envolve a cobrança de uma taxa relativa à inspeção veicular e pode representar uma 
receita de 100 milhões de reais para o órgão que fizer a cobrança, considerando-se 
um preço mínimo de 20 reais por veículo e uma frota de mais de 4,5 milhões, apenas 
na Capital. Em 2000, o CONAMA esclareceu a questão das competências, 
estabelecendo, através da Resolução n° 256/00, que os municípios com frota superior 
a 3 milhões de veículos poderíam ter programas locais de inspeção, e definindo o ano 
de 2002 como prazo limite para instituição dos programas. De acordo com os diversos 
regulamentos já estabelecidos, esses programas deverão contemplar também o 
controle de ruído veicular que constitui outro fator de comprometimento da qualidade 
ambiental em São Paulo. Todavia, até o presente, a população continua dependendo 
de condições meteorológicas favoráveis à dispersão de poluentes químicos e a emissão 
de ruído não é sequer monitorada.

assunto rodízio de veículos, cabe destacar que o Prefeito de São Paulo, percebendo 
sua aceitação, junto à opinião pública, como estratégia de redução do trânsito, adotou 
na Capital um rodízio de veículos com essa finalidade, vigorando de 2a a 6a feira, das 
7:00 às 10:00 horas e das 17:00 às 20:00 horas. A medida foi adotada em outubro de 
1997 e continua em vigor.
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No que se refere à poluição do solo, através de aterros sanitários, lixões e depósitos 
de resíduos industriais, já foi mencionado que, no caso do Município de São Paulo a 
situação da disposição final do lixo coletado pela Prefeitura, assumiu um padrão 
mínimo de controle entre 1974 e 1979 (ver item 3.2.2 deste Capítulo), através da 
adoção dos aterros sanitários. O mesmo não ocorreu em relação aos resíduos 
industriais e tampouco em relação aos resíduos coletados pelas Prefeituras dos demais 
municípios de RMSR

De acordo com a legislação em vigor, a disposição dos resíduos industriais é de 
responsabilidade das próprias empresas que os produzem. Em outras palavras, ou 
esses serviços são oferecidos no mercado, através de empresas especializadas no 
processamento de resíduos, ou as próprias empresas que geram o lixo tem que se 
organizar, individual ou coletivamente, para resolver o problema da sua disposição 
final. Na prática, nada disso ocorre. Assim como o lixo urbano era disposto em terrenos 
baldios e nos arredores da cidade, durante muitos anos, também a maior parte dos 
resíduos industriais teve esse destino. Na medida em que se aumentaram os controles 
ambientais, a partir das décadas de 70 e 80, muitas indústrias começaram a enterrar 
seus resíduos nos seus próprios pátios. Essa solução pode até ser admitida, dependendo 
do tipo de resíduo e do tratamento que lhe é dispensado. Todavia, na maior parte das 
ocorrências no Estado de São Paulo, a disposição é feita sem nenhum controle, segundo 
declarações da própria CETESB que é o órgão encarregado dessa fiscalização (Folha 
de São Paulo, de 31/08/2000). Com o tempo, os resíduos, muitas vezes constituídos 
por substâncias perigosas, penetram no solo e chegam no lençol freático, 
contaminando as águas e criando situações de risco. Por outro lado, as indústrias 
podem encerrar suas atividades e simplesmente abandonam esses depósitos, em 
terrenos que acabam sendo destinados a outros usos. Apenas em 1993, a CETESB 
resolveu começar a enfrentar o problema, através de um acordo de cooperação com a 
agência alemã GTZ, especializada em tecnologia ambiental (CEDEC, 1995). O trabalho 
visava um cadastramento das áreas contaminadas, incluindo postos de gasolina com 
vazamentos denunciados, uma seleção de prioridades quanto a situações mais graves 
e um plano de remediação para as áreas prioritárias. O cadastro deveria ser 
incorporado aos sistemas de informações gerenciais das Prefeituras, visando alertar 
futuros adquirentes e empreendedores imobiliários sobre as condições reais e 
eventuais riscos ligados aos terrenos. Todavia, essa integração de cadastros não 
ocorreu (O Estado de São Paulo, de 04/05/2002) e tampouco os planos de remediação 
começaram a ser executados. Paralelamente, dada a grande concentração de 
indústrias na Região Metropolitana de São Paulo, produzindo cerca de 2 milhões de 
toneladas anuais de resíduos perigosos (id.ib.), começaram a acontecer acidentes
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Na década de 80, o governo do Estado deu continuidade às tentativas de abordagem 
integrada dos problemas da macro-drenagem metropolitana, conforme recomendações 
do Plano HIBRACE e do PMDI. Por outro lado, diante do constante agravamento do 
problema das enchentes, da insuficiência dos recursos orçamentários para enfrentá- 
las e da penetração do ideário conservacionista junto a algumas instâncias do governo, 
teve início a construção de um novo paradigma dirigido ao controle das enchentes e às 
intervenções na drenagem. Essa nova abordagem consistiu na valorização das chamadas 
medidas “não estruturais”, envolvendo maior atenção para as ações de manutenção e 
limpeza do sistema de drenagem, estratégias de convivência com as enchentes, e 
orientação mais preventiva e menos intervencionista no regime natural dos rios.

i
■

■J
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relacionados com áreas contaminadas, destacando-se os ocorridos em Mauá em 
setembro/outubro de 2001, na área de um conjunto habitacional, anteriormente 
ocupado por indústria, e no terreno usado para depósito de combustíveis da 
distribuidora Shell do Brasil, na Capital, em abril de 2002. Espera-se que, a partir 
desses acontecimentos, que tiveram grande repercussão na mídia, comecem a ser 
tomadas medidas corretivas e preventivas mais enérgicas.

No que diz respeito ao lixo coletado pelas Prefeituras, todos os Municípios da RMSP 
tem problemas com sua disposição devido aos altos custos envolvidos e, no caso dos 
Municípios totalmente inseridos nas áreas de proteção dos mananciais, devido 
também à proibição da disposição de resíduos nessas áreas. Excetuada a Prefeitura 
de São Paulo, o total de 3,4 ton./dia de lixo coletado nas demais Prefeituras tinham o 
seguinte destino, em 1995 (CEDEC, 1995):

lixões - 50,3%
- aterros sanitários - 38%

aterros controlados - 5%
usinas de compostagem - 5,3%
reciclagem - 1,4%

Até 1992, a EMPLASA esteve envolvida com o equacionamento de planos de 
destinação de resíduos sólidos na RMSP sem aproximar-se de uma solução efetiva. 
Segundo Oliveira (CEDEC, 1995) havia em 1995 cerca de 25 lixões em atividade na 
Região, sendo 9 em áreas de proteção aos mananciais. Por outro lado, no Município 
da Capital, há notícias de que 3 aterros sanitários desativados tiveram seus terrenos 
ocupados por favelas (Damasceno, Carandiru e Pedreira City) e um por um 
supermercado (Lauzane Paulista), enquanto em outros 4 (Jacuí, Vila São Francisco, 
Sapopemba e Vila Albertina) a população do entorno próximo teve problemas com 
vazamentos de gases {Folha de São Paulo, de 09/12/2001).
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75 - O episódio de 1982 aconteceu nos dias 05/02 a 06/02 e ocasionou 15 óbitos (Alves Fllho.2001) O de 1983, nos dias 01/ 
02 a 02/02, com 20 óbitos (DAEE, 1987). As vazões do Tietê registradas na Barragem Edgard de Souza foram 
respectivamente de 755 m3/s e de 832 m3/s, as maiores desde o célebre episódio de cheias de 1929, quando a vazão 
registrada na mesma localidade foi de 521 m3/s (Alves Filho,2001.96). Observe-se que as chuvas em 1929 foram 
reconhecidamente superiores e que, naquela época, as vazões em Edgard de Souza incluíam toda a contribuição da 
sub-bacia do Pinheiros, que pode ser revertida em 1982/83 (DAEE, 1987).

Em fevereiro de 1982 e de 1983 a cidade foi atingida por grandes chuvas e inundações 
de escala regional, que provocaram vítimas fatais, centenas de desabrigados, perdas 
materiais, paralisação do tráfego e das atividades econômicas75. Segundo dados da 
Prefeitura de São Paulo, as chuvas de 1983 causaram 420 pontos de inundação, 2.265 
hectares de áreas inundadas, 20 óbitos e 205 casos de leptospirose (DAEE, 1987). 
Esses episódios reforçaram a importância da abordagem integrada, sobre o conjunto 
da bacia do Alto Tietê, e sinalizaram a magnitude do problema que tinha sido 
engendrado pelo processo real de ocupação do solo, associado ao modelo adotado nas 
obras de drenagem. Em novembro de 1983 foi criado junto à EMPLASA o Programa 
de Controle de Enchentes na RMSR visando: coordenar as ações do conjunto de 
órgãos cujas atividades tinham interferência a questão, racionalizar a aplicação dos 
investimentos públicos e preparar um programa emergencial para o enfrentamento 
de novos episódios de chuvas (EMPLASA, 1984). A primeira atividade desse programa 
foi a elaboração de um diagnóstico e mapeamento das áreas afetadas pelas inundações, 
de forma a orientar as atividades do serviço de Defesa Civil do Estado e fornecer 
subsídios para um plano de obras e medidas preventivas. Dentre estas, destacavam- 
se as recomendações relativas à manutenção dos sistemas de drenagem, através de 
serviços de limpeza e desassoreamento; a indicação de algumas canalizações; e o 
destaque para o controle da erosão através de revegetação, obras de contenção e, 
eventualmente, remoção de moradias (id.ib.'). Paralelamente, o DAEE executava as 
obras de ampliação do canal do Tamanduateí, planejava intervenção semelhante no 
Tietê e participava do processo de difusão da importância das medidas não estruturais 
de controle de enchentes. De forma mais sistematizada, essas medidas consistiam 
em: controle da impermeabilização do solo; preservação das várzeas como áreas 
livres de ocupação; construção/preservação de espaços para armazenamento das águas 
de chuva no solo ou nas edificações; adoção de canalizações abertas; orientação 
preventiva à população moradora de áreas sujeitas a inundações; educação ambiental 
dirigida a reduzir o lançamento indiscriminado de lixo nos córregos e vias públicas; 
instalação de sistemas de alerta, a partir da previsão de chuvas (DAEE, 1989). 
Algumas dessas recomendações apresentavam sérias dificuldades para serem 
implementadas, dado que, em 1980, a metrópole apresentava uma mancha urbana 
contínua de aproximadamente 1.710 km2, com as várzeas já ocupadas, os terrenos 
bastante impermeabilizados e um sistema de drenagem formado por canais fechados 
e geralmente subdimensionados (ver item 3.2.3 deste Capítulo).



235

Essas iniciativas tiveram efeitos concretos pouco significativos na minimização dos 
problemas. Em 1984, 1985 e 1987, repetiram-se os episódios de grandes chuvas e 
inundações, sendo que em 1987 elas causaram 40 óbitos na Grande São Paulo (Alves 
Filho,2001). Essas inundações atingiram a várzea do Tietê e implicaram paralisação 
do tráfego das avenidas marginais e de todo sistema de transporte de carga, rodoviário 
e ferroviário, com graves prejuízos econômicos, atingindo também um grande número 
de industrias localizadas nas várzeas dos rios Tietê e Tamanduateí.

Em 1987, ainda no governo de Montoro, foi aprovada a Lei n° 5.598/87, criando a 
Área de Proteção Ambiental, APA, do Tietê, abrangendo parte de suas várzeas ainda 
desocupadas, à montante da barragem da Penha e à juzante da barragem de Edgard 
de Souza, nos municípios de Santana do Parnaíba, Carapicuíba, Osasco, Barueri, 
São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Moji das Cruzes, Biritiba Mirim, 
e Salesópolis. O perímetro de APA compreendia as porções leste e oeste do Parque 
Ecológico do Tietê que tinha sido criado na década de 1970, durante o governo de 
Paulo Egídio Martins. As desapropriações para instituição do Parque tinham sido 
feitas pelo DAEE, que usava áreas remanescentes da desapropriação para depósito 
do material retirado na dragagem do Tietê. A implantação da APA era atribuição do 
CONSEMA (artigo Io da lei n° 5.598/87) e até que fosse feita a sua regulamentação, 
a Lei n° 5.598/87 proibia: novos parcelamentos do solo; a implantação de indústrias; 
a realização de obras de terraplanagem e a remoção da cobertura vegetal natural, 
em toda sua área. A APA não foi logo regulamentada, a deposição do material da 
dragagem continuou e, em 1988/89, o próprio governo do Estado promoveu um 
assentamento habitacional "provisório”, denominado União de Vila Nova, em terras 
desapropriadas para o Parque, que tinham sido alteadas pelos aterros do DAEE, na 
divisa entre São Paulo e Guarulhos. Outras ocupações precárias aconteceram em 
terrenos particulares, à montante do Parque Ecológico, em localidade denominada 
Jardim Pantanal, que já estava loteada anteriormente e que não tinha sido ocupada 
por ser inundável e extremamente imprópria para o uso habitacional. Ao mesmo 
tempo em que ocorriam essas ocupações, o canal do Tietê continuou a ser retificado 
nas porções da APA externas ao Parque Ecológico. Em 1993 foi feito o primeiro 
regulamento da Área de Proteção, que não foi implementado. Finalmente, entre 
dezembro de 1997 e fevereiro de 1998, a APA foi regulamentada (Decreto n° 42.837, 
de 03/02/98), e o governo criou mecanismos para atuar nos bairros populares e 
precários que tinham surgido dentro de seu perímetro, na divisa entre Guarulhos e 
o Município de São Paulo. De acordo com o Decreto n° 42.710 de 26/12//97, a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, 
CDHU, recebeu a cessão das áreas de propriedade do DAEE localizadas na várzea do 
Tietê que estavam ocupadas pelo assentamento União de Vila Nova, em terras que 
tinham sido aterradas pelo material da dragagem, e a autorização para urbanizar e
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Ainda no que se refere às recomendações para a adoção de medidas não estruturais 
de controle das enchentes, cabe destaque às seguintes iniciativas.

construir novas unidades habitacionais nesses terrenos, que foram considerados “não 
inundáveis . Nessa época, o assentamento já contava com cerca de 6.000 famílias 
(CDHU, 2001). Por outro lado, de acordo com o Decreto n° 42.780, de 05/01/98, ficou 
definida a desapropriação, pelo DAEE, das áreas consideradas inundáveis à montante 
das que estavam sendo cedidas, localizadas no Jardim Pantanal e que também 
estavam sendo ocupados de forma precária. Os novos conjuntos habitacionais a serem 
construídos pelo CDHU deveríam atender a população da União Vila Nova e também 
a população a ser removida do Jardim Pantanal, cujos terrenos (depois de 
desapropriados pelo DAEE) deveríam ser destinados à expansão do Parque Ecológico 
do Tietê, substituindo as áreas aterradas e ocupadas pela União de Vila Nova. 
Considerando-se as etapas do processo - de desapropriação, aterramento, ocupação 
provisória e consolidação da ocupação - que acabou de ser relatado, não é descabida 
a suposição da sua continuidade, através da nova desapropriação, mais aterros 
(pois o DAEE não tem onde depositar o material da dragagem), novas ocupações 
“provisórias” e posterior consolidação dos assentamentos na várzea. Corroborando 
essa dedução, tem-se que o Decreto que regulamentou a APA não estabeleceu qualquer 
restrição à retificação do Rio, que continua em andamento e constitui fator básico 
para a transformação dos terrenos “inundáveis” em “não inundáveis”. Segundo 
Canholi (2.000), a variável que mais influencia o aumento das vazões é justamente a 
eliminação dos meandros através da retificação dos cursos d’água (ver item 3.2.3 
deste Capítulo). Todavia, esse fato crucial não foi destacado na regulamentação da 
APA, cujo principal objetivo de criação tinha sido impedir o aumento das vazões do 
Tietê na altura da barragem da Penha. A regulamentação privilegiou aspectos de 
preservação da cobertura vegetal, com base no Código Florestal, e atribuiu à Secretaria 
do Meio Ambiente as funções de licenciamento na APA, assim como a sua 
administração. Todavia, na prática, os dois decretos aprovados no mesmo período do 
regulamento deram a outros órgãos (DAEE e CDHU) funções executivas para intervir 
diretamente no front das obras de retificação do canal, visando promover 
regularizações contrárias aos objetivos da APA, ainda que que acompanhadas de 
medidas compensatórias. Aparentemente, mantém-se o discurso preservacionista 
genérico, e as funções do órgão ambiental relacionadas com a sua sustentação, mas 
quando se trata de resolver os casos reais de conflitos, que aparecem nas áreas de 
influência direta do processo de expansão urbana, as questões acabam sendo decididas 
como sempre foram, ou seja, mantendo-se as tendências históricas de incorporação 
do território aos circuitos da valorização capitalista, independentemente das 
características e funções naturais desse território, relacionadas com a preservação 
do equilíbrio ecológico do sistema.
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Investimentos num sistema de alerta contra enchentes, através da coleta e 
processamento de dados hidrológicos e meteorológicos, em tempo real, de 
forma a avisar com antecedência a ocorrência de cheias e minimizar prejuízos. 
Nesse sentido, começou a funcionar em 1989/90 um radar meteorológico, 
instalado junto à barragem de Ponte Nova, no Município de Salesópolis, e 
integrado à rede telemétrica de hidrologia do Alto Tietê, que era mantida 
pelo DAEE desde 1977. A partir da disponibilização desses dados, o governo 
do Estado e a Prefeitura de São Paulo passaram a montar, periodicamente, 
planos preventivos contra as enchentes, articulando um grande número de 
órgãos públicos e, em especial, os serviços de controle de trânsito e os serviços 
de defesa civil estadual e municipal. Os resultados dessas iniciativas são de 
difícil avaliação.
Tentativas de controle da impermeabilização e dos processos de erosão do 
solo, por meio da legislação urbanística. Essas propostas vieram somar-se às 
disposições relativas à reserva de faixas non aedificandi (já referidas nesta 
tese), com resultados tão pouco efetivos quanto os destas. No Município de 
São Paulo, foi aprovada em 1989 a Lei n° 10.774, dispondo sobre a exigência 
de não impermeabilização de 15% da área de qualquer lote. O Código de Obras 
aprovado em 1992 reiterou essa exigência mas ela não é fiscalizada. Também 
no Município de São Paulo foi aprovada a Lei n° 11.380 de 1993, tratando do 
controle de processos erosivos nos terrenos particulares e exigindo licença 
para a execução de qualquer movimento de terra. Esta Lei não foi 
regulamentada e também não é aplicada. Sua imposição exigiría uma gestão 
eficiente sobre o processo de ocupação das áreas de periferia onde os terrenos 
mais suscetíveis a processos erosivos são ocupados por loteamentos irregulares, 
cuja população é carente de tudo, inclusive de meios para um enfrentamento 
adequado das dificuldades de ocupação decorrentes das características do meio 
físico. Conforme já mencionado, o poder público quase não exerce controle 
sobre os loteamentos irregulares de periferia que, freqüentemente, além de 
colocarem em risco seus próprios moradores, contribuem para o assoreamento 
da rede hídrica (Nakazawa, Prandini e Santos, 1992). Por outro lado, existe 
uma “cultura da terraplanagem”, praticada tanto pelos loteadores (regulares 
ou não), quanto pelo poder público. No caso da Grande São Paulo costuma-se 
trabalhar com a idéia de produzir áreas planas que resultam na remoção da 
cobertura vegetal e das camadas superficiais e mais resistentes do solo, com a 
exposição das camadas mais frágeis e suscetíveis à erosão. Segundo estudos 
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, da Universidade de São Paulo, a 
porção do território da região metropolitana que efetivamente contribui para 
o assoreamento dos corpos d’água é de 2.600 km2, sendo que neste total, há 
cerca de 500 km2 de solos expostos à erosão, e o poder público, no conjunto da
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Paralelamente às tentativas de construção de um novo paradigma orientador das 
soluções da drenagem urbana, o DAEE assumia que o problema das inundações nas 
áreas centrais da metrópole, causadas pelo Tietê, não poderia ser resolvido com 
medidas preventivas e não estruturais. Mesmo na hipótese de que estas fossem 
adotadas com sucesso, a situação exigia medidas corretivas por meio de novas obras, 
dado o alto grau de urbanização da várzea inserida no Município de São Paulo, e o 
fato de que a vazão do canal construído por Prestes Maia já estava ultrapassada no 
momento em que as obras foram concluídas. No final de 1987, o governo do Estado, 
através do DAEE, apresentou um projeto de aprofundamento da calha do Tietê, 
envolvendo também o rebaixamento da barragem de Edgard de Souza de forma a 
recuperar a vazão natural daquele ponto (que tinha sido reduzida pela construção 
da barragem) e, ao mesmo tempo, conservar toda a capacidade do sistema de reversão 
e bombeamento das águas do Tietê/Pinheiros para a represa Billings. Isso seria 
conseguido através da construção de uma barragem móvel, imediatamente abaixo 
da foz do Rio Pinheiros, na altura do complexo de pontes designado como “cebolão” 
(DAEE, 1987). Os critérios para o cálculo das vazões necessárias consideraram um 
período de recorrência de chuvas de 100 anos e respeitaram as cotas das marginais, 
pontes e edificações já instaladas. O aprofundamento da calha foi calculado de forma 
a deixar todas a área das avenidas marginais e adjacências livres de inundações, 
abrangendo todo o canal do Tietê desde a barragem Edgard de Souza até a barragem 
da Penha (id.ib.). Em 2001 estavam concluídas apenas as obras de aprofundamento 
do trecho entre Edgard de Souza e a nova barragem móvel, além da construção desta 
e da intervenção em Edgard de Souza. Ou seja, foi feito um grande investimento 
para preservar a possibilidade de reversão das águas do Tietê/Pinheiros, no mesmo 
período em que essa reversão foi quase suspensa em função de disposições da 
Constituição Estadual de 1989 (ver item 3.2.1.2 deste Capítulo).

f

Por outro lado, no âmbito da Prefeitura de São Paulo, depois de algumas tentativas 
feitas na gestão de Mario Covas (1982/85), relativas à implantação de um modelo de 
canalização associado a parques lineares, com preservação do traçado meândrico 
dos rios, o governo acabou optando por dar continuidade ao modelo de canalização/ 
retificação dos córregos e construção de avenidas de fundo de vale, que tinha sido

RMSP tem gasto cerca de 100 milhões de dólares anuais em ações diretas de 
controle de erosão e desassoreamento (Santos, 2.000).
Investimentos em sistemas de contenção das águas de chuva, retardando sua 
chegada na rede hídrica, através de exigências de que os lotes particulares 
sejam equipados com dispositivos de reservação das águas pluviais ou ainda 
da construção de pequenos reservatórios ou “piscinões”, que podem ser a 
céu aberto ou enterrados.
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Em 1998/2000, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos, foi 
finalmente elaborado o Plano de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê. O Plano foi

(

I

o PROCAV 3, estimado em 1 bilhão de dólares (O Estado de São

Em 1988, 1989 e 1991 repetiram-se os episódios de grandes inundações (Alves Filho, 
2001). As chuvas de 19/03/1991 registraram, na Grande São Paulo, 3.500 
desabrigados, 20.000 pessoas atingidas pelo alagamento de suas casas, 17 vítimas 
fatais das próprias chuvas e 33 óbitos por leptospirose, além de recordes de 
congestionamento, paralisação do metrô, aeroporto e fornecimento de luz (id.ib.: 
104). Em 1995, depois de novo período de chuvas e inundações, que atingiram 44.500 
pessoas (O Estado de São Paulo, de 31/12/96) a Câmara Municipal de São Paulo 
instalou uma Comissão Especial de Estudos sobre as Enchentes, que promoveu 
inúmeros seminários e sistematizou um relatório final com conclusões e 
recomendações sobre a matéria. Esse relatório recuperou trabalho anterior realizado 
pela Comissão Especial de Inquérito sobre Enchentes, de 1983, constatando que as 
consequências das inundações, para a cidade e para a população, em 1995, tinham se 
agravado em relação às constatadas em 1983 (São Paulo, DOM, 1995). Dentre as 
recomendações do relatório de 1995, foi enfatizada a necessidade da elaboração de 
um plano de drenagem para a metrópole.

inaugurado por Prestes Maia. Em 1986/88 o Prefeito Jânio Quadros contratou um 
importante financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, 
destinado à execução do Programa de Canalização e Construção de Avenidas de Fundo 
de Vale, PROCAV Na época da sua contratação, o Programa recebeu inúmeras críticas 
dos ambientalistas e dos especialistas em drenagem, que buscavam novas estratégias 
de enfrentamento das enchentes. Os principais argumentos contra o Programa 
decorriam da constatação de que as canalizações tradicionais estavam apenas 
transferindo as enchentes de lugar e, no final do percurso, contribuindo para o 
aumento das vazões afluentes ao Tietê e para as enchentes deste. O Programa foi 
objeto de alguns aperfeiçoamentos, inclusive com a elaboração de EIA/RIMA, mas 
acabou sendo aprovado, em função dos interesses das empreiteiras de obras e da 
população diretamente beneficiada pelas canalizações projetadas. Em 1995 teve início 
o PROCAV 2, orçado em 540 milhões de dólares e cuja execução ainda estava em 
andamento no início de 2001 (O Estado de São Paulo, de 25/01/01).76 Ao nível de 
avanço quanto ao padrão de projetos, a única conquista do PROCAV foi a opção por 
canais abertos (em alguns casos) e cuidados adicionais no que se refere aos cálculos 
de vazão, mas as várzeas continuaram sendo impermeabilizadas e ocupadas por 
avenidas de fundo de vale.

i
lí

76 - Em 1997, a Prefeitura já estava preparando 
Paulo, de 22/09/97).
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contratado pelo DAEEjuntoa um consórcio de empresas (PROMON, ENGEA e CKC), 
sob coordenação do engenheiro Ricardo Lange. As conclusões do Plano indicaram 
duas linhas de atuação. Por um lado a prioridade das obras de aprofundamento da 
calha do Tietê, no trecho situado entre o “cebolão” e a foz do Tamanduateí (Canholi, 
2000). Por outro lado, um conjunto de medidas destinadas a retardar a chegada das 
águas na várzea principal do Tietê, destacando-se o alargamento de trechos de canais, 
dos seus afluentes, e a construção de um sistema de piscinões. Conforme Canholi: 
Agora estamos nessa luta pelas canalizações lentas, pois a cidade já está tão 

censo)’ iada que pouco se pode fazer no sentido de aumentar a permeabilidade do 
nholi,2000:87). Em outras palavras: as vazões de chegada dos principais 

> no Tietê, como o Tamanduateí e o Aricanduva, na sua foz, não podería 
■em um milímetro cúbico por segundo; os problemas das enchentes daqueles 
m como dos demais afluentes do Tietê, teriam que ser resolvidos da foz para 

lontmie, dentro da bacia do próprio afluente, mediante a ampliação constante das 
reas :o reservação. O Plano de Macrodrenagem propôs a construção de dezenas de 

piscinões. associados a trechos de alargamento dos canais existentes77. A construção 
dos piscinões também é problemática pois não existem terrenos públicos disponíveis, 
seu preço é alto e, dado que as águas continuam contaminadas por esgotos, a 
manutenção dos piscinões oferece riscos à saúde pública.

" - Em março de 1999. a Prefeitura de São Paulo estava prevendo a construção de mais 7 piscinões. sendo 2 na 
Avenida Inajar de Souza e 5 na bacia do rio Aricanduva. além de um que jã tinha executado no Pacaembu. Já 
o Governo do Estado planejava a construção de 58 piscinões, sendo 46 na bacia do Tamanduateí e 12 na do 
Pirajussara (Veja, de 10/03/99).

Entre 1991 e 2001, a cada novo episódio 
de enchentes, governo do Estado e 
Prefeitura da Capital trocaram mútuas 
acusações quanto às responsabilidades 
pelos danos á população (ver mapa 4). A 
Prefeitura reclamando as obras de 
aprofundamento da calha do Tietê e o 
Estado acusando a Prefeitura por não 
limpar bueiros, não coletar o lixo de forma 

adequada e não fiscalizar o uso do solo. Em julho de 2.000, o governo do Estado 
anunciava que tinha equacionado recursos para retomar as obras de aprofundamento 
do Tietê, programando seu início para 2001 (O Estado de São Paulo, 27/07/00), o que 
mais uma vez não aconteceu.
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4.2.4 - A gestão tripartite dos recursos hídricos
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Tendo em vista o processo de elaboração da nova Constituição Federal, a comunidade 
dos sanitaristas e hidrólogos, através da suas associações e dos próprios órgãos públicos 
dos setores de recursos hídricos e saneamento, apresentaram uma proposta de normas

!
;|

O agravamento dos problemas de enchentes, erosão e poluição das águas nas regiões 
mais populosas e desenvolvidas do Estado de São Paulo demonstraram que os conflitos 
associados ao uso múltiplo dos recursos hídricos não tinham sido resolvidos com a 
criação do Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE, em 1951, e muito 
menos com os planos de desenvolvimento integrado produzidos na década de 1970. 
A partir de 1972, o DAEE começou a elaborar estudos sistemáticos sobre a 
disponibilidade hídrica do Estado, regionalizados segundo as suas grandes bacias 
hidrográficas (DAEE, 1988). Esses estudos apontaram para cenários de escassez no 
que se referia às demandas de água para abastecimento público, especialmente nas 
bacias do Alto Tietê e Piracicaba78, sujeitas às maiores pressões de consumo. Nestes 
casos os conflitos entre as demandas para usos consuntivos79 e a geração de energia 
já se tinham tornado evidentes, cabendo destacar que a geração de energia não podia 
ser considerada um uso não consuntivo, pois o funcionamento da Usina de Cubatão 
envolve a derivação das águas das duas bacias e seu lançamento no oceano. Por 
outro lado, a falta de tratamento de esgotos definia a classificação das coleções hídricas 
dessas bacias como péssimas, e a total falta de controle sobre o uso do solo se constituía 
como indutor de processos erosivos e de inundações (Bezerril Jr., 1990). Conforme 
estudos realizados em 1989/90 os prognósticos eram de extensão dessa condição 
também para as bacias da Baixada Santista, Tietê/Sorocaba, Mqji, Pardo e Sapucaí, 
em 2010 (jd.ib). A "crise anunciada” dos recursos hídricos exigiu a construção de 
novas estratégias de enfrentamento, que foram desenvolvidas durante a segunda 
metade da década de 80, no contexto da redemocratização. Essas estratégias visaram 
um modelo de gestão integrada dos recursos hídricos e a utilização da bacia 
hidrográfica como unidade de gestão.

79 - O uso múltiplo dos recursos hídricos abrange os chamados usos consuntivos e não consuntivos. Consideram-se 
usos consuntivos aqueles que exigem derivação da água, ou seja, a sua retirada dos corpos d água, abrangendo 
o abastecimento público, o abastecimento industrial e a irrigação. Estes usos são chamados consuntivos porque 
a água é parcial ou totalmente consumida ao ser utilizada, e não retorna aos corpos d'água na quantidade e 
qualidade originais. Os usos não consuntivos são a geração de energia, a navegação, a recreação e lazer. Nestes 
casos, o uso exige que a vazão nos corpos d'água seja assegurada, para viabilizar-se. Daí o conflito, pois a 
derivação significa a indisponibilidade das vazões necessárias para um uso não consuntivo. como, por exemplo, 
geração de energia. O uso dos rios para diluição e transporte de esgotos também pode ser considerado não 
consuntivo dentro de certos limites. Todavia, com o crescimento das cargas poluidoras ele acarreta a total 
deterioração da qualidade das águas e indisponibilidade destas para outros usos (Bezerril Jr., 1990).

78 - A Bacia do Piracicaba é justamente a que alimenta o sistema Cantareira, utilizado no abastecimento de água da 
Grande São Paulo.
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O modelo novo de gestão dos recursos hídricos foi consolidado com a aprovação da 
Lei da Política de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Lei n° 7.663/91. Dentre

Antes da aprovação da Constituição Estadual, mas já integrando as iniciativas de 
construção do modelo de gestão integrada dos recursos hídricos, por bacias 
hidrográficas, foi editado o Decreto n° 27.576, de 11/11/87 que criou o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, junto à Secretaria Estadual de Energia e Saneamento, 
com a incumbência de propor a Política Estadual de Recursos Hídricos, elaborar o 
Plano Estadual de Recursos Hídricos e estruturar o Sistema Estadual de Gestão dos 
Recursos Hídricos.

básicas para o disciplinamento do uso dos recursos hídricos. A matéria estava exigindo 
regulamentação desde a edição do Código das Águas de 1934, mas as sugestões dos 
especialistas foram recusadas, resultando numa disciplina das águas ainda mais confusa 
do que a que se tinha anteriormente (Pompeu, 1988). Essa derrota levou as associações 
a se organizarem melhor, visando garantir a inclusão de suas propostas nas 
Constituições Estaduais. No Estado de São Paulo, criaram um fórum das seções paulistas 
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ABES, da Associação Brasileira de 
Recursos Hídricos, ABRH, da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, ABAS e 
da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, ABID (Bezerril, 1990). Esse fórum 
foi responsável pela formulação de uma proposta que foi totalmente incluída na Seção 
"Recursos Hídricos", do Capítulo "Do meio ambiente, dos recursos naturais e do 
saneamento” da Constituição paulista. A base dessa proposta era a criação de um sistema 
de gestão integrada e participativa dos recursos hídricos, congregando órgãos estaduais, 
municipais e a sociedade civil. Dentre os objetivos desse sistema destaca-se o de 
organizar a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas, com prioridade 
para o abastecimento público. A Seção “Recursos Hídricos" também abordou a 
necessidade de medidas de: (i) proteção das matas ciliares e áreas de preservação das 
águas utilizadas para o abastecimento das populações; (ii) zoneamento de áreas 
inundáveis, com restrições à ocupação e preservação da capacidade de infiltração no 
solo; (iii) implantação de sistemas de alerta e defesa civil; (iv) controle da erosão; (v) 
disciplinamento dos atos de outorga de direitos de utilização das águas; (vi) compensação 
aos Municípios que tenham áreas inundadas por reservatórios ou restrições ao seu 
desenvolvimento em função de leis de proteção aos mananciais; (vii) cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos e aplicação do produto dessa cobrança em serviços e obras 
hidráulicas e de saneamento, de acordo com os planos estaduais de recursos hídricos 
e saneamento básico. Ainda, de acordo com a Constituição do estado, ficou vedado o 
lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, em qualquer corpo d’água, 
sem o devido tratamento. A restrição já constava do Código das Águas desde 1934 e 
continuava não sendo aplicada.
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os princípios básicos da Política, destacam-se o gerenciamento descentralizado, 
participativo e integrado dos recursos hídricos e o seu reconhecimento como bem 
público de valor econômico, cuja utilização deve ser cobrada (Lei n° 7.663/91, art. 
3o, inc. I e III). O Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, 
SIGRH, foi criado na própria Lei n° 7.663/91 e regulamentado nos Decretos n° 
36.787/93; n° 38.455/94 e n° 39.742/94. De acordo com essa legislação, o SIGRH é 
constituído: (i) por órgãos colegiados, com funções consultivas e deliberativas, que 
são o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e os Comitês de Bacias 
Hidrográficas (CBHs); (ii) por órgãos técnicos, com funções de fornecer subsídios e 
apoio administrativo para as atividades dos colegiados. No caso do CRH, órgão 
central, a existência do órgão técnico é garantida junto à máquina administrativa 
do governo do Estado (icüò.,art.28). Já no caso dos colegiados descentralizados, os 
CBHs, a legislação recomenda, para quando a complexidade dos problemas com os 
recursos hídricos exigir, a criação de uma Agência de Bacia, com personalidade 
jurídica e autonomia administrativa e financeira, cuja viabilidade econômica das 
Agências fica vinculada à cobrança pelo uso da água (id.ib.,art. 29). A legislação 
relativa à Política Estadual de Recursos Hídricos estabeleceu também a composição 
tripartite dos órgãos colegiados (CRH e CBHs), compreendendo representantes do 
governo do Estado, dos Municípios e da sociedade civil (Lei n° 7.663/91,art.24 e 
Decreto n° 36.787/93). As disposições transitórias da Lei n° 7.663/91 trataram da 
criação imediata de dois CBHs, correspondentes à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 
que praticamente coincide com a Região Metropolitana de São Paulo e à Bacia do 
Rio Piracicaba, que também está envolvida no abastecimento de água da RMSR 
através das aduções do sistema Cantareira.

Instalado em 1994, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, CBH-AT, abrange 
5.895 km2, e 35 dos 39 Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, 
correspondendo a 75% do seu território e a mais de 99% da sua população. Dadas a 
complexidade da gestão dos recursos hídricos da Metrópole e as peculiaridades das 
suas sub-regiões, o CBH-AT criou cinco Sub-Comitês (correspondendo a cinco sub- 
bacias), aos quais delegou parte de suas funções. O Município de São Paulo integra 
os cinco Sub-Comitês. O estatuto do CBH-AT definiu os órgãos estaduais 
representados na sua composição, bem como a forma de eleição dos representantes 
dos Municípios e da sociedade civil. De acordo com a Lei n° 7.663/91 (art.24) a 
representação da sociedade civil deve incluir, em igual proporção, representantes 
dos seguintes segmentos: (i) universidades e entidades de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico; (ii) usuários das águas para fins industriais, agrícolas e outros; (iii) 
associações especializadas em recursos hídricos, entidades de classe, associações 
comunitárias e outras entidades não governamentais. Ainda de acordo com a Lei 0 
7.663/91 (art. 26), constam como atribuições dos Comitês de Bacia: aprovar as
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propostas de investimentos em serviços e obras de interesse para o gerenciamento 
dos recursos hídricos; definir os valores a serem cobrados pela utilização dos recursos 
hídricos; aprovar os programas a serem executados com os recursos dessa cobrança; 
aprovar planos emergenciais de recuperação dos recursos hídricos; promover 
entendimentos e conciliação entre os diversos usuários das águas; aprovar os Planos 
de Bacia Hidrográfica, nos quais devem constar diretrizes de uso e ocupação do solo 
e desenvolvimento urbano.

O funcionamento do CBH-AT e de seus Sub-Comitês vem conseguindo resultados no 
sentido de dar maior transparência às decisões sobre os investimentos públicos nas 
áreas de saneamento e drenagem e de permitir questionamentos sobre a eficiência 
das tecnologias adotadas. Todavia:

no que se refere aos objetivos de gestão integrada, o Sistema Integrado de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos constituiu-se, de fato, numa nova 
estrutura setorial, paralela ao Sistema Estadual do Meio Ambiente80;
apesar do fracasso do Sistema de Planejamento e Administração 
Metropolitana, que funcionou nos anos 1970 e 80, mantém-se vivo o debate 
sobre a necessidade da sua reorganização, tanto no âmbito do sistema de 
recursos hídricos, quanto no do meio ambiente, pois estes não conseguem 
ultrapassar seus limites setoriais e tampouco impor suas diretrizes aos demais 
setores governamentais, cujas decisões, evidentemente, interferem na 
definição das condições ambientais da metrópole;
no que se refere aos objetivos de participação/democratização das decisões, 
mantém-se o monopólio dos órgãos setoriais estaduais, tanto nas decisões 
relativas aos grandes projetos e à alocação de recursos, quanto nas questões 
normativas. A quase totalidade dos recursos alocados no setor provém do 
orçamento estadual, ou das autarquias e companhias que lhe são subordinadas. 
Os Municípios quase não tem poder de interferência nas decisões desses órgãos 
e os representantes da sociedade civil, que não pertencem à comunidade dos 
hidrólogos e sanitaristas, têm grande dificuldade para participar de debates 
extremamente técnicos;
a cobrança pelo uso da água, estabelecida como princípio básico e, 
aparentemente, como condição de viabilidade para a proteção dos recursos 
hídricos, nas áreas onde eles estão mais ameaçados, não foi aprovada até o 
final de 2001, estando em tramitação na Assembléia Legislativa o PL n° 676/

80 - Conforme mencionado no item 4.2.1 deste Capítulo, o Sistema Estadual do Meio Ambiente, SISEMA, foi 
transformado em Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção. Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais. SEAQUA, em 1997. De acordo com 
a estrutura da Secretaria do Meio Ambiente, a Coordenadoria de Planejamento Ambiental. CPLA, recebeu a 
função de promover ações de proteção e recuperação das bacias hidrográficas, dando apoio técnico e administrativo 
aos Comitês de Bacias, consoante o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - SIGRH.
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í4.3 - Respostas da Prefeitura da Capital às questões ambientais

4.3.1

As eleições diretas para a capital somente foram restabelecidas em 1985. Assim,
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2000, que substituiu o PL n° 20/98, sobre a matéria. A ausência dos recursos 
financeiros provenientes da cobrança pelo uso da água praticamente 
inviabiliza a constituição da Agência de Bacia, que seria o órgão técnico 
responsável por dar suporte e autonomia gerencial ao Comitê. Essa condição 
agrava ainda mais a dependência do Sistema em relação aos órgãos estaduais.

Finalmente, a opção de gestão por bacia hidrográfica, que atende apenas critérios da 
geografia física, num sistema profundamente alterado pelo intenso desenvolvimento 
social e econômico, ainda não conseguiu comprovar sua eficiência. Em outras palavras: 
as dificuldades de integração política entre Estado e municípios, assim como entre as 
decisões dos diversos órgãos setoriais do Estado, não são facilitadas pelo sistema de 
gestão por bacia hidrográfica, que não contempla identidades socioculturais das sub- 
regiões. divisões territoriais utilizadas por outros setores da administração pública, e 
tampouco os próprios limites municipais81. Como agravante, sequer os recursos hídricos 
obedecem à divisão natural das bacias hidrográficas. Os diversos sistemas de reversão 
e importação das águas, criados com vistas ao abastecimento público e à produção de 
energia para a metrópole, criam, ao nível da divisão do Estado por bacias hidrográficas, 
interferências diretas entre as bacias do Piracicaba, Alto Tietê, Baixada Santista, e 
Tietê/Sorocaba, que brevemente deverão também abranger a bacia do Ribeira de Iguape. 
Para tratar da articulação entre as 3 principais bacias, o DAEE contratou, em 1995, 
com o Consórcio HIDROPLAN, o Plano Integrado de Aproveitamento e Controle de 
Recursos Hídricos das Bacias do Alto Tietê, Piracicaba e Baixada Santista. Por outro 
lado, ao nível interno da bacia do Alto Tietê, subdividida em 5 Sub-Bacias, 
correspondentes a 5 Sub-Comitês (Juqueri-Cantareira, Cotia-Guarapiranga, Billings- 
Tamanduateí, Cabeceiras e Pinheiros-Pirapora), e compreendendo ainda uma porção 
central, designada Penha-Pinheiros pelo Plano de Bacia do Alto Tietê (FUSR 2001) a 
questão se repete, na medida em que a sub-bacia Penha-Pinheiros drena para a Billings, 
que por sua vez drena para a Guarapiranga.

81 - Observe-se que o modelo foi importado de países do primeiro mundo, especialmente da França e Alemanha. 
Todavia, naqueles países, conforme Miyashíta (s/d): ...a unidade de gerenciamento coincide com as unidades 
físicas e culturais construídas ao longo do processo histórico, bem como com as demais políticas setoriais e 
regionais...os espaços são produtos de uma lógica sedimentada por uma série de elementos que extrapolam a 
questão hídrica.”
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Apesar dessas limitações, os trabalhos trouxeram inovações em dois campos. No que 
se refere aos processos erosivos, a cultura técnica da administração municipal começou 
a incorporar um novo instrumento de planejamento: a Carta Geotécnica do Município. 
Nessa Carta, que foi elaborada pelo IPT a partir de metodologia desenvolvida pelo 
próprio Instituto, os terrenos foram classificados segundo seu potencial de erosão,

1

I

Naquele momento, a elaboração de um diagnóstico integrado do conjunto de causas 
físicas que definiam os comprometimentos ambientais da cidade pareceu aos técnicos 
um passo importante para sua superação. Aparentemente, bastaria o conhecimento 
da lógica de estabelecimento dos problemas para que estivesse equacionada sua 
solução. Na prática, as recomendações do Plano, no que se refere ao meio ambiente, 
não foram além do que já se vinha fazendo há muitos anos sem resultados, ou seja, o 
estabelecimento de normas de comando e controle, do tipo da proibição do lançamento 
de poluentes nas águas, ou da não ocupação das faixas marginais aos córregos, etc.. 
Como agravante, o Plano não foi aprovado e sequer chegou a ser debatido pela Camara.

Wilhein buscou equacionar respostas para as questões ambientais no âmbito da 
política de planejamento. No escopo do Plano Diretor, elaborou um diagnóstico da 
Qualidade Ambiental do Município (PMSRSEMPLA, 1985b) no qual abordou os 
problemas da cidade sob 3 aspectos: erosão, qualidade do ar e drenagem. Cada um 
desses problemas foi equacionado como síntese de vários fatores, todos decorrentes 
da forma como se deu a ocupação do solo urbano. Para essas sínteses, contribuíram 
análises dos seguintes temas: geomorfologia, comprometimento dos fundos de vale, 
áreas verdes e parques, elementos naturais do clima (ventos e pluviosidade), poluição 
do ar, ocupação do solo e sistema de drenagem. O diagnóstico continha um 
levantamento das áreas verdes públicas do Município, revelando, em 1984, o índice 
de 3,88 m2 de área verde pública por habitante, dos quais 2,96 m2/hab. se referiam a 
Parques públicos82.

depois de sua posse, Montoro teve de nomear um Prefeito, não eleito, para a cidade. 
Dados seus compromissos com o processo de redemocratização, buscou legitimar sua 
escolha através da indicação do deputado federal mais votado por São Paulo, no 
mesmo pleito em que se elegera. Em 10 de maio de 1983, Mario Covas tomou posse 
no governo municipal. Covas deu início a vários programas sociais mas não estabeleceu 
um diálogo direto com os ambientalistas. No que se refere às questões ambientais, 
estas foram tratadas no âmbito da elaboração de um novo Plano Diretor. Para 
coordená-lo, foi nomeado o urbanista Jorge Wilhein, como Secretário do Planejamento.

82  Observe-se que o índice de metros quadrados de Parques públicos por habitante, em 1984, tinha decrescido 
em relação ao valor encontrado em 1980, apesar da inauguração do Parque Ecológico do Tietê, em 1982, com 
2,5 km2 de área.
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A Secretaria Municipal do Planejamento também elaborou, durante o governo Covas, 
um cadastramento das ocorrências de vegetação significativa, em áreas públicas e 
particulares do Município, buscando estabelecer instrumentos para a sua proteção, 
através de normas de uso e ocupação do solo. Por outro lado, a partir da afinidade 
entre o governador e o Prefeito, foram incorporadas, na política municipal, as novas 
diretrizes para a drenagem urbana, que vinham sendo formuladas pelo DAEE e 
EMPLASA, referentes a medidas não estruturais de controle de cheias. A Prefeitura 
propôs alguns parques de fundo de vale, alterando o velho padrão de canalizações 
fechadas e conseguiu executar apenas um desses projetos, no córrego Tiquatira. Ao 
mesmo tempo, iniciou-se o debate sobre a exigência de uma porcentagem mínima de 
áreas permeáveis em qualquer terreno. Depois de vários estudos, visando sua

em função de declividades, tipo de solo e morfologia. A partir da sua elaboração, a 
Carta tornou-se um guia para a localização das áreas com maior probabilidade para 
a ocorrência de deslizamentos e passou a subsidiar ações preventivas mais 
sistemáticas, que a Prefeitura começou a adotar para as áreas de risco. Por outro 
lado, no que se refere ao clima urbano, o diagnóstico ambiental do Plano Diretor 
incorporou o conhecimento de pesquisadores acadêmicos que estavam se dedicando 
a investigações sobre as relações entre o uso do solo urbano e alterações no micro- 
clima. Em especial, acabavam de ser divulgados os estudos pioneiros da ProP Dra. 
Magda Lombardo, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, 
sobre o fenômeno Ilha de Calor nas Metrópoles (Lombardo, 1985) . Segundo esses 
estudos, ficou conhecido o fato de que a grande extensão urbana provoca alterações 
do micro-clima, gerando um gradiente de temperaturas, que se eleva nas áreas 
centrais e mais áridas da cidade. Os mesmos estudos estabeleceram uma relação 
entre a existência de áreas verdes intra-urbanas e a ocorrência de ilhas de calor, 
demonstrando que, nos bairros mais verdes, o efeito "ilha de calor” se mostrava 
amenizado (id.ib.). Outra revelação foi a descoberta da relação entre os maiores 
impactos pluviométricos e as áreas centrais mais áridas e mais atingidas pela ilha 
de calor (Oliveira, 1991). Complementando essa linha de pesquisas sobre o micro- 
clima intra-urbano, foram incorporados os trabalhos do Prof. Dr. José Roberto Tarifa, 
também pesquisador do Laboratório de Climatologia do Departamento de Geografia 
da USP sobre as condições de dispersão dos poluentes em São Paulo, apropriando 
dados sobre a topografia da metrópole e direções predominantes dos ventos. Esses 
trabalhos demonstraram que as grandes concentrações de poluentes verificadas no 
eixo Tamanduateí/Tietê tinham como causas, além das emissões das indústrias ali 
localizadas e do tráfego de veículos pesados nas marginais, o fato de receberem 
contribuições vindas da região industrial do ABC, canalizadas ao longo dos fundos 
de vale e transportadas pelos ventos sudeste/noroeste, que predominam na região 
metropolitana.
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Enfim, a cultura do “planejamento”, entendido como diagnóstico abrangente dos 
problemas ambientais, com rebatimento direto nas normas de uso do solo, que tinha 
sido adotada como resposta às questões urbanas pelos governos autoritários, 
permaneceu prestigiada pelos técnicos, pelos ambientalistas e pela opinião pública, 
durante a década de 80, apesar de alterada a conjuntura política. Todavia, conforme 
já mencionado, as demandas por normas de zoneamento surgem das próprias classes 
dominantes e somente se efetivam na medida em que atendem aos desígnios destas, 
nas suas áreas de interesse, ou seja, são processos independentes do discurso do 
planejamento (Villaça, 1999) e dos objetivos de racionalizar a utilização dos recursos 
visando atender o interesse de todos. Nas demais localizações, vigoram leis selvagens 
de guerra pelo espaço e, nessa guerra, as disposições urbanísticas são letra morta,

A sintonia política entre os governos Covas e Montoro, no que se refere à gestão das 
questões ambientais, parece ter influído para que os ambientalistas entendessem a 
gestão municipal como ambientalmente correta, apesar do Prefeito não ter estabelecido 
canais diretos de interlocução com o movimento. Em outras palavras, as demandas do 
movimento apresentadas perante o Estado pareciam ter desdobramentos nas iniciativas 
da Prefeitura. Nesse sentido, Covas incorporou as novas diretrizes de drenagem 
emanadas do DAEE/EMPLASA, desenvolveu estudos visando o controle da erosão e a 
preservação da vegetação significativa do Município e aprovou a legislação de 
transferência do potencial construtivo de imóveis preservados pelo seu valor histórico, 
(através da Lei Municipal n° 8.725/85), conforme demanda dos ambientalistas 
apresentada ao CONSEMA. A lei nunca funcionou, mas permanece em vigor. Tampouco 
tiveram efeitos concretos as demais iniciativas municipais relativas à melhoria das 
condições ambientais da cidade e o índice de áreas verdes públicas decresceu em relação 
a 1980. Ainda em 1985, Covas aprovou a Lei n° 9.893/85, criando o Conselho Municipal 
do Meio Ambiente, CONDEMA, que nunca foi instalado.

introdução no Código de Obras, essa exigência acabou sendo aprovada numa lei 
específica sobre o assunto, que estabeleceu a porcentagem mínima de 15% de 
permeabilidade, exigível para qualquer imóvel da Capital, independentemente do 
seu tamanho (Lei n° 10.774/89). Em 1992 foi finalmente aprovado um novo Código 
de Obras que incorporou a exigência dos 15% de área mínima permeável para qualquer 
lote e, ao mesmo tempo, regulamentou, como alternativa para o atendimento dessa 
exigência, a construção de reservatórios destinados ao retardamento da chegada das 
águas pluviais à rede hídrica, com dimensões definidas em relação à área do terreno 
(Lei n° 11.228/92, Anexo I, Seção 10.1). Evidentemente, essas exigências não foram 
impostas para a grande maioria de construções irregulares da cidade e, no caso 
minoritário de novas construções regulares, não há qualquer controle sobre a sua 
manutenção após a aprovação do empreendimento.



I

250

i

independentemente do grau de perfeição e detalhamento de normas cuja lógica deriva 
apenas da racionalidade técnica, desconsiderando as contradições e conflitos inerentes 
ao processo social de produção do espaço.

Nas primeiras eleições diretas para Prefeito da Capital, ocorridas em 1985, o candidato 
dos ambientalistas era o senador Fernando Henrique Cardoso (do mesmo partido de 
Covas e Montoro), que foi derrotado por Jânio Quadros. No governo de Jânio 
confirmou-se o apoio da opinião pública e dos ambientalistas ao zoneamento e demais 
dispositivos da legislação urbanística, apesar de todas as limitações desta no que se 
refere ao enfrentamento dos problemas ambientais da cidade. Diversas iniciativas 
do Prefeito contribuíram para esse apoio, destacando-se a aprovação de uma Lei que 
autorizava, explicitamente, o licenciamento de empreendimentos em desacordo com 
o zoneamento, mediante o pagamento de uma contrapartida à Prefeitura, pelo 
interessado. Com base nos dados do primeiro censo de favelas do Município, que 
mandou elaborar, e usando como justificativa a falta de recursos públicos que 
caracterizaram a recessão crônica da década de 80, Jânio aprovou em 1986 uma “lei 
de desfavelamento” (Lei n° 10.209/86), que permitia alterações pontuais nos 
parâmetros do zoneamento, oferecendo direitos de edificação adicionais aos 
proprietários de lotes invadidos por favelas, desde que eles (proprietários) 
promovessem a remoção da favela e produzissem casas populares para atender os 
seus moradores. A aplicação dessa Lei envolveu regulamentações e adaptações, de 
modo que os interessados na alteração dos índices urbanísticos não ficaram 
diretamente responsáveis pelas ações de desfavelamento. Em vez disso, tinham de 
pagar, à Prefeitura, valor monetário correspondente à valorização do imóvel 
decorrente da concessão dos direitos de edificação adicionais. A Prefeitura destinaria 
os recursos assim auferidos para a construção de casas populares. Esse instrumento, 
que ficou conhecido como “operação interligada", começou a funcionar com o apoio 
dos empreendedores imobiliários, pois oferecia novas oportunidades de lucros para 
os agentes que soubessem operá-lo. Por outro lado, a nova Lei suscitou toda forma 
de protestos da parte dos ambientalistas, catalisando uma aliança entre estes e os 
grupos de defesa da qualidade de vida dos bairros exclusivamente residenciais das 
classes de renda alta, cuja identidade começara a ser construída na década de 1930. 
Conforme mencionado no item 2.1.2 deste Capítulo, a proteção da qualidade de vida 
daqueles bairros tinha sido cuidadosamente construída ao longo da história da cidade 
e o zoneamento restritivo era um instrumento básico dessa proteção. Apesar do 
interesse capitalista dos empreendedores imobiliários, pela aquisição de potencial 
adicional de edificação, as classes dominantes reagiam ao instrumento “operação 
interligada” enquanto consumidoras do espaço urbano.

Outras iniciativas do Prefeito contribuíram para a manutenção de um estado de 
conflito permanente entre a comunidade ambientalista e o governo municipal da

-
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Capital, durante a gestão de Jânio. Dentre tais iniciativas destacam-se: o projeto do 
corredor viário e complexo de túneis sudoeste/centro, ligando o centro ao bairro do 
Morumbi; a proposta de construção de garagens subterrâneas embaixo de praças 
dotadas de vegetação significativa; e o Programa de Canalizações de Córregos e 
Construção de Avenidas de Fundo de Vale, PROCAV, cuja formulação contrariava o 
novo paradigma de drenagem e as diretrizes de preservação das várzeas, cujo discurso 
tinha começado a ser incorporado pela administração municipal, na gestão anterior. 
Conforme já referido, os ambientalistas buscaram apoio do CONSEMA e do 
CONDEPHAAT para bloquear as iniciativas de Jânio. O corredor viário e o PROCAV 
geraram exigências de EIA/RIMA por parte do CONSEMA e também foram aprovados 
os tombamentos dos bairros jardim, pelo CONDEPHAAT, sobrepondo mais um 
instrumento de preservação, ao zoneamento exclusivamente residencial e unifamiliar.

Por seu lado, fiel ao discurso de proteção da natureza, que sustentara nas suas gestões 
como governador e presidente, Jânio fez aprovar a Lei Municipal n° 10.365/87, 
sobre o corte e poda da vegetação arbórea no Município. Na prática, essa Lei criou 
uma série de aberturas para a supressão da vegetação, apesar dos muitos artigos 
retóricos dedicados à sua preservação. Em 1988, Jânio aprovou, sem nenhum debate 
com a sociedade e por decurso de prazo, um novo Plano Diretor para o Município 
(Lei n° 10.676/88), praticamente inócuo e contendo apenas diretrizes gerais, que 
incluíam diretrizes para a preservação ambiental, contemplando o controle da 
poluição e a preservação dos recursos hídricos, das reservas naturais, do relevo, do 
solo, da vegetação significativa, e do patrimônio histórico-cultural, natural e 
construído (art. 11 da Lei n° 10.676/88). Além dessas diretrizes o Plano também 
incluía a exigência de elaboração de Relatório de Impacto Ambiental, RIMA, para 
todos os empreendimentos de grande efeito na área urbana, incluindo os 
equipamentos do sistema estrutural viário e de transporte coletivo, os conjuntos 
habitacionais acima de 400 unidades e as operações urbanas com área de 
intervenção acima de 10 hectares, (id.ib., §Único). Aparentemente, o objetivo 
desse Plano foi de legitimar a implementação das “operações interligadas" e de 
outros instrumentos que permitissem, à Prefeitura, cobrar pela concessão de direitos 
adicionais de construção. No que se refere à exigência de RIMA, a idéia do Prefeito 
era de trazê-lo para o âmbito da gestão municipal, dados os conflitos que vinha 
enfrentando com o CONSEMA. De qualquer modo, as situações de exigibilidade do 
RIMA, estabelecidas pelo Plano Diretor eram mais abrangentes do que as que 
constavam da Resolução CONAMA n° 1/86, que regia a matéria, e também mais 
adequadas às condições do ambiente urbano. Todavia o Plano não rendeu dividendos 
políticos ao Prefeito. Jânio terminou seu mandato extremamente desgastado junto 
à opinião pública e aos movimentos sociais populares. Seu desprezo para com as 
demandas ambientalistas, as quais a mídia apoiava e repercutia, certamente
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contribuiu para a sua desmoralização perante a opinião pública. Com relação aos 
movimentos sociais urbanos, a gestão de Jânio (1986/1988) coincidiu com o auge 
da sua mobilização, catalisada pela proposta de reforma urbana apresentada à 
Assembléia Constituinte. No âmbito da Capital, os projetos de desfavelamento do 
Prefeito colidiam de frente com as propostas de regularização e urbanização de 
favelas sustentadas pelo movimento.

I
I
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Cabe destacar que, até aquele momento, o Partido dos Trabalhadores não tinha 
maiores vínculos com o movimento ambientalista, além da aliança conjuntural que 
se formara nas lutas pela redemocratização. Ao contrário, a maioria das lideranças 
do PT tinha formação marxista e desconfiava das premissas dos ambientalistas 
relacionadas com “limites naturais” de crescimento das forças produtivas, 
considerando suas propostas “maltusianas” e elitistas. Isso não impedia a presença, 
dentro do PT, de grupos ambientalistas, mobilizados por ideais anarquistas libertários, 
como já mencionado. No campo da administração municipal, as lutas ambientalistas 
estavam mais diretamente relacionadas com a proteção das áreas verdes e com a 
defesa da legislação urbanística, entendida como instrumento de preservação da 
qualidade do ambiente urbano. Na prática, essa legislação funcionava como 
instrumento contrário aos interesses dos trabalhadores, pois tomava suas moradias 
ilegais e servia para legitimar o não atendimento, pelo Poder Público, das demandas 
por melhorias nos bairros populares, em função deles serem “clandestinos”. No que

í

No primeiro mandato pós-constitucional, entre 1989 e 1992, o Partido dos 
Trabalhadores governou o Município de São Paulo, através da Prefeita Luiza Erundina. 
Eleita, com o voto das classes populares e de alguns setores mais progressistas de 
centro, que aderiram à sua candidatura na última semana da campanha, Erundina 
assumiu a Prefeitura da Capital com o compromisso de fazer um governo democrático 
popular, apoiando as lutas dos trabalhadores, descentralizando a administração, 
garantindo a participação popular na gestão da cidade, e invertendo prioridades na 
alocação dos recursos orçamentários, com vistas a atender as demandas sociais, 
especialmente das periferias (PMSR SERA, 1992). A máquina administrativa herdada 
por Erundina era muito semelhante à que tinha se estruturado durante a ditadura, a 
partir das reformas implementadas pelo Prefeito Faria Lima. Além dos problemas de 
excessiva centralização e segmentação identificados pelo governo petista (id.ib.), a 
máquina também não possuía nenhum setor encarregado de dialogar com as demandas 
do movimento ambientalista, cuja principal base social eram os grupos progressistas 
de centro, que tinham ajudado a eleger a Prefeita. As principais questões ambientais 
diretamente afetas ao poder municipal, que eram a manutenção das áreas verdes 
públicas, a coleta e disposição do lixo e a drenagem urbana, eram competência das 
Secretarias de Obras (áreas verdes e lixo) e de Vias Públicas (drenagem). Nenhum 
desses setores apresentava qualquer capacidade de diálogo com movimentos sociais. 
Por outro lado, o relativo prestígio que o setor de planejamento adquirira durante o 
governo de Covas, junto aos grupos ambientalistas de defesa da qualidade de vida dos 
bairros das elites, tinha desaparecido na gestão de Jânio, em função de seus 
“desrespeitos” às leis de zoneamento.
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O entendimento dos problemas ambientais como integrantes da questão urbana foi 
assumido pelas entidades que lideravam as lutas pela reforma urbana, em São Paulo. 
Aparentemente, essa abordagem foi incorporada nos Capítulos da Política Urbana, 
Habitação e Meio Ambiente da Lei Orgânica do Município de São Paulo84, aprovada

Por outro lado, o período coincidia com a reformulação da ideologia ambientalista, 
através do abandono da ênfase nos “limites de crescimento” e da construção do conceito 
de desenvolvimento sustentável, no contexto preparatório da ECO-92. Recuperando- 
se alguns pontos abordados no Capítulo I desta tese (itens 5.1 e 6.3) destaca-se que, 
desde meados da década de 80, com a emergência da questão ambiental na arena 
política, inúmeras questões que tinham por base a esfera da reprodução, começaram a 
ser percebidas como questões ambientais, por lideranças que militavam junto aos 
movimentos sociais urbanos. Nesse sentido, tanto o movimento de reforma urbana 
quanto alguns grupos de ambientalistas progressistas tinham em comum a percepção 
de que grande parte dos desequilíbrios ambientais da cidade era decorrente da lógica 
privatista e excludente que presidia a produção do espaço urbano, e começaram a 
trabalhar para um projeto de cidades “socialmente justas e ecologicamente 
equilibradas”83. O diálogo entre ambientalistas e movimentos sociais urbanos progrediu 
durante a ECO-92, com a realização do Fórum Nacional de Reforma Urbana junto ao 
Fórum Global das ONGs. As conclusões do Fórum resultaram no tratado “PorCidades, 
Vilas e Povoados Justos, Democráticos e Sustentáveis", abordando os temas: 
desenvolvimento sustentável e reforma urbana, assentamentos, moradia e saneamento 
básico, cidadania, poder local e qualidade de vida (De Grazia, 1993:8).

83 - "Assegurar o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do território municipal" consta como o primeiro 
objetivo específico da Política Urbana, de acordo com o artigo 148 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

s< - Sobre a interpretação do quanto foram progressistas e imbuídos de preocupações sociais os Capítulos da Política 
Urbana e do Meio Ambiente da Lei Orgânica do Município de São Paulo, ver Silva (1991), dentre outros.

se refere às áreas verdes, definia-se outro campo de conflitos entre ambientalistas e 
movimentos sociais urbanos. Enquanto estes defendiam a regularização das favelas 
que, na maioria dos casos, estavam localizadas às margens de córregos e em áreas 
doadas ao poder público com a destinação de serem áreas verdes de loteamentos, os 
ambientalistas defendiam a recuperação desses espaços como áreas de preservação. 
No caso das áreas de proteção dos mananciais, a irregularidade urbanística se 
sobrepunha à inadequação da ocupação de áreas de preservação, reforçando a 
resistência dos ambientalistas a quaisquer propostas de regularização fundiária. 
Finalmente, havia amplo espaço para o consenso entre ambientalistas e movimentos 
populares/forças sociais de esquerda nas questões relacionadas com a destinação do 
lixo urbano e ainda: ambos defendiam a criação de canais de participação direta da 
população no governo e apoiavam as propostas de gestão integrada dos recursos 
hídricos, que tinha sido incorporada na Constituição Estadual de 1989.
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em 1990, a partir do consenso de que a classe trabalhadora era a mais afetada pelos 
problemas ambientais urbanos. Ainda que essa assertiva esteja correta, nada garante 
que a solução de problemas ambientais traga como conseqüência a solução de 
problemas sociais. Uma leitura atenta dos referidos Capítulos da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo denota que as preocupações com a preservação ambiental 
superavam em muito as garantias sociais, no que diz respeito ao direito à moradia. 
Em outras palavras, o texto da Lei Orgânica do MSP denota uma tendência de 
subordinar os problemas sociais aos ambientais, que já foi salientada no final do 
Capítulo I desta tese, e não o contrário, como pretendia o Partido dos Trabalhadores. 
De fato, os compromissos prioritários do governo, em função da própria orientação 
programática do PT e, em especial, dos compromissos de campanha da Prefeita, 
eram com os movimentos de moradia e demais lutas sociais urbanas. Ao enfatizar 
que os problemas ambientais eram sociais, o governo buscava atender suas bases de 
apoio e, ao mesmo tempo, produzir uma resposta ao movimento ambientalista e à 
opinião pública sensível ao discurso deste85. Mais especificamente e com base em 
dados da realidade da cidade, a gestão de Erundina buscava dialogar com as críticas 
que os ambientalistas fatalmente iriam apresentar aos seus projetos de urbanização 
de favelas às margens de córregos e de regularização fundiária dos loteamentos 
populares localizados em áreas de proteção dos mananciais.

85 - Nesse sentido, tornaram-se emblemáticos os resultados de um projeto de consulta a políticos locais, grupos 
comunitários. ONGs e representantes empresariais, sobre as prioridades ambientais de 5 cidades (São Paulo, 
Toronto, Accra, Katowice e Jacarta). O projeto foi concebido por agências de desenvolvimento canadenses, com 
apoio do PNUD e coordenação do Centro de Estudos Urbanos e Comunitários da Universidade de Toronto. As 5 
cidades foram selecionadas como representantes dos 5 continentes e o objetivo do projeto era de levar seus 
resultados à ECO-92, visando a orientação de políticas públicas. No caso de São Paulo, o principal problema 
ambiental apontado pela consulta (que foi feita Junto a grupos organizados e formadores de opinião) foi o déficit 
habitacional (ShoppingNews, 09/06/91).

Na prática, no que se refere ao atendimento das demandas dos ambientalistas pela 
criação de um órgão municipal especificamente dedicado aos problemas ambientais, 
a Prefeita optou por criar uma Assessoria Especial ligada ao seu Gabinete. 
Tecnicamente, essa opção era coerente com o entendimento de que os problemas 
ambientais estavam totalmente imbricados no conjunto das questões urbanas e que 
não caberia a criação de um órgão especificamente ambiental. Aliás, o governo estava 
elaborando uma proposta de reforma administrativa que trabalhava no sentido de 
reduzir a cinco o número de órgãos setoriais centralizados e de reforçar o poder das 
administrações regionais, através da criação de 13 sub-prefeituras. Nesse modelo, 
todas as questões relativas à política urbana, ou seja, à produção e controle do espaço 
físico da cidade, estariam agregadas num único órgão, que integraria as Secretarias 
de Planejamento, Habitação, Vias Públicas, Transportes e Obras, e teria todas as 
condições de responder em conjunto às questões ambientais (PMSR SERA.1992).
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Paralelamente, a Secretaria Municipal do Planejamento, SEMPLA, tratou de elaborar 
o Plano Diretor, visando criar ou regulamentar os instrumentos jurídico-urbanísticos 
que constavam da agenda de reforma urbana, a partir das disposições constantes na 
Constituição Federal. A proposta de Plano Diretor elaborada pela SEMPLA, sob 
coordenação de seu Secretário Paul Singer e da Diretora de Planejamento Raquel 
Rolnik, continha uma reformulação drástica do sistema de controle do uso e ocupação 
do solo através do zoneamento: “A proposta eliminava as mais de vinte zonas 
diferentes e substituía-as por duas: uma zona adensável, onde parte da infraestrutura 
está ociosa, podendo e provavelmente devendo ter a densidade da ocupação 
aumentada: e uma zona não adensável, onde toda a infraestrutura está sendo usada 
ou onde as condições ambientais opõem-se a qualquer aumento da densidade 
existente.” (Singer, 1995:194). Para ambas zonas ficou estabelecido um coeficiente 
de aproveitamento básico, igual a uma vez a área do terreno. “Essa permissão era, 
por assim dizer, ‘de graça’. Se a propriedade estivesse localizada na zona não 
adensável, não seriam permitidos acréscimos a essa área. Se estivesse numa zona 
adensável, os proprietários poderiam ‘comprar’ (da Prefeitura) direito à área 
construída adicional." (icOd.:196). As possibilidades de compra de área construída 
adicional eram condicionadas pela disponibilidade de infraestrutura ociosa. Os 
recursos auferidos pela Prefeitura com a venda de área construída adicional 
integrariam um fundo de urbanização destinado a custear investimentos em moradias 
populares, áreas verdes e infraestrutura urbana. Na medida em que aumentasse a 
disponibilidade de infraestrutura numa dada área, poderiam aumentar as 
possibilidades de adensamento. Apesar de extremamente racional, o novo sistema 
provocou reações da parte dos empreendedores imobiliários. Para eles, os direitos de 
construção já haviam sido reduzidos no passado, “...mas jamais transferidos para o 
governo a fim de serem vendidos novamente.” (fd.í6.:205). A proposta também 
continha outros elementos polêmicos. Dentre estes, o principal era a criação de zonas 
especiais de interesse social, destinadas à urbanização e regularização fundiária de 
favelas, que incluíam um grande número de áreas verdes de loteamentos que tinham 
sido ocupadas pela população de baixa renda. Os ambientalistas, que sempre tinham 
defendido o zoneamento e a desocupação dos espaços públicos destinados a áreas 
verdes não se opuseram imediatamente à proposta. Os mais progressistas por 
entenderem que ela continha instrumentos fortes de redistribuição da valorização

Politicamente, do ponto de vista do movimento ambientalista, essa orientação tinha 
falhas, pois não contemplava sequer a criação do Conselho do Meio Ambiente. Ou 
seja, um governo que tinha a participação como compromisso básico, numa cidade 
com gravíssimos problemas ambientais, não reconhecia a necessidade da criação de 
um canal específico de encaminhamento dessas questões e de diálogo com o 
movimento ambientalista (Ferreira, 1998).
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De fato, o Projeto de Lei original, enviado pelo Executivo, não chegou sequer ao 
Plenário da Câmara Municipal, em função da enorme influência que os interesses 
imobiliários tinham sobre esta. Negociações no sentido da aprovação do Plano levaram 
à sua reformulação. A nova proposta, elaborada por grupos de interesse, com a 
participação de membros da SEMPLA (id.ib.), incorporou vários princípios e diretrizes 
da proposta original do Plano, mas não previa sua aplicabilidade imediata. Tudo 
dependería de novas leis específicas que regulamentassem cada ponto (jd.ib.'). A auto- 
aplicabilidade do Plano diria respeito apenas à possibilidade de compra, pelos 
empreendedores imobiliários, de área construída adicional acima da definida pelo 
zoneamento e até o limite máximo de 4 vezes a área do terreno, dentro dos limites 
que a proposta original tinha estabelecido como zona adensável. Para a Prefeitura, o 
interesse social dessa nova proposta estava nos recursos advindos da concessão de 
área construída adicional, que seriam aplicados em habitação social, áreas verdes e 
infra-estrutura urbana. Todavia, ao tornar-se pública, a nova proposta de Plano 
Diretor suscitou reações contrárias de todas as forças políticas. Os grupos de 
ambientalistas que tradicionalmente defendiam as leis de zoneamento destinadas à 
proteção da qualidade de vida dos bairros da classe média e alta, tinham organizado ■ 
uma coalizão de associações de bairro, denominada Defenda São Paulo, que liderou 
a reação. O movimento Defenda São Paulo tinha começado a se organizar em função 
da lei das “operações interligadas” do Prefeito Jânio Quadros; no final da gestão de 
Erundina, surgiu como importante interlocutor, junto à Câmara Municipal, 
apresentando uma proposta própria de Plano Diretor e criticando a proposta 
resultante do consenso entre representantes do empresariado e membros da SEMPLA. 
Para o Defenda São Paulo a nova proposta de Plano não passava de uma versão, em 
dose ampliada, do instrumento “operação interligada”. Conforme Singer (1995:223); 
“Este lobby estava basicamente preocupado com a construção de edifícios altos em

imobiliária gerada pelos investimentos públicos e de racionalização do aproveitamento 
dos recursos territoriais da cidade, cujo sucesso poderia resultar em redução dos 
problemas ambientais. Os grupos conservadores talvez tenham aguardado melhor 
oportunidade para manifestar seu desagrado.

V
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áreas residenciais de casas unifamiliares. Embora representasse moradores da classe 
alta e da classe média, que compunham apenas uma fração da cidade, foi capaz de 
impressionar a opinião pública.” Por outro lado, os movimentos de moradia 
consideraram o texto de consenso uma traição, uma vez que desistia da redução do 
coeficiente de aproveitamento para 1 e da instituição imediata das Zonas Especiais 
de Interesse Social, deixando de conter garantias de que os posseiros de terras públicas 
não seriam despejados, (id.ib.). Às vésperas de novas eleições para Prefeito e 
vereadores, a Câmara Municipal desistitu de colocar o Plano em pauta para votação. 
Enfim, a tentativa de articular, através de uma proposta concreta de política urbana 
e não apenas com base em formulações gerais, objetivos de redistribuição progressista 
de renda com preocupações de equilíbrio ambiental e eficiência do sistema urbano, 
terminou sua primeira batalha num grande fracasso.

í

1

I
A proposta do Plano Diretor não se limitava às questões abordadas no parágrafo 
anterior, especialmente no que se refere aos aspectos ambientais. Assim, o Plano 
também contemplava: (i) a criação de Zonas Especiais de Preservação, associadas a 
mecanismos de transferência, para as zonas adensáveis, do direito de construir nas 
áreas preservadas; (ii) possibilidades diferenciadas de aproveitamento dos terrenos 
em função das suas características geomorfológicas e aptidão para a urbanização; 
(iii) exigências para a reserva de faixas non aedificandi ao longo dos rios e córregos, 
considerando a área de drenagem das bacias hidrográficas; (iv) limites para a 
impermeabilização dos terrenos; (v) tratamento diferenciado para as áreas de proteção 
aos mananciais; (vi) limites para a utilização das áreas verdes públicas por 
equipamentos sociais; (vii) regras diferenciadas, incluindo exigência de elaboração 
de Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) e análise por órgão colegiado, para a 
aprovação de empreendimentos de grande porte, considerados como geradores de 
impacto urbanístico e ambiental (PMSR 1992a). Para elaborar essas propostas a 
equipe técnica da SEMPLA, em conjunto com a Assessoria de Meio Ambiente do 
Gabinete da Prefeita, recuperou e atualizou os estudos de qualidade ambiental que 
tinham sido elaborados na gestão de Covas, complementado-os com novos dados. 
Assim, a Carta Geotécnica do Município, que continha indicações sobre a aptidão 
dos terrenos para a urbanização, foi refeita em escala ampliada de forma a torná-la 
instrumento de licenciamento de atividades e não apenas de orientação geral para a 
gestão urbana. Os estudos sobre a qualidade do ar no Município também foram 
atualizados, incluindo análise mais detalhada da poluição por veículos (Tarifa, 1992) 
e já sinalizando que estes tinham se tornado a principal fonte de poluição do ar da 
cidade (PMSR SEMPLA, 1992b). As possibilidades de uso da zona rural e de todos os 
vazios significativos da zona urbana foram analisadas à luz dos dados da Carta 
Geotécnica e da identificação de ocorrências de vegetação significativa, de forma a 
definir sua destinação para usos urbanos em geral, para habitação de interesse social
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86 - Este índice exclui a reserva do Curucutu, integrante do Parque da Serra do Mar, do computo das áreas verdes 
públicas da zona rural por tratar-se de áreas sem regularização fundiária.

” - Este era o discurso do movimento Defenda São Paulo e de muitas das Associações de Defesa dos Bairros Jardim.
88 - Durante a gestão de Erundina, a Prefeitura conseguiu licenciar junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

2 novos aterros sanitários, um para resíduos domésticos e um para resíduos inertes. Junto ao aterro de resíduos 
inertes foi instalada uma máquina de reciclagem dos resíduos, que passaram a ser aproveitados na indústria da 
construção. O licenciamento desses aterros deu uma sobrevida de cinco anos ao sistema de disposição final de 
resíduos da Prefeitura que se achava praticamente saturado no final da gestão de Jânio 
Quadros. (PMSRSEMPLA. 1988 e PMSR1992).

80 - Segundo dados da administração as áreas de parques públicos municipais foram ampliadas em 192.000 m2, no 
período 1989/1992 (PMSR 1992).

ou para Zonas Especiais de Preservação. A capacidade instalada dos sistemas de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos foram analisados 
(PMSESEMPLA, 1990) e considerados na definição de limites para a concessão de 
área edificável adicional, nas zonas adensáveis. Os índices de áreas verdes públicas 
também foram atualizados. Em 1990, a Capital tinha 4,37 m2 de áreas verdes públicas 
por habitante, dos quais 3,2 m2/hab. eram referentes aos parques e os 1,17 m2/hab. 
restantes correspondiam ao total de praças e áreas verdes em canteiros centrais 
(PMSRSEMPLA, 1992a). Finalmente, utilizando-se de tecnologias mais recentes de 
interpretação de imagens de satélite, foi elaborada pela primeira vez uma quantificação 
das áreas do município cobertas por vegetação. Este trabalho revelou que 16,58% da 
zona urbana e 69,07% da zona rural do Município apresentavam alguma cobertura 
vegetal (incluindo áreas públicas e particulares; áreas arborizadas e vegetação rasteira). 
Do total das áreas verdes urbanas, 2,9% correspondiam a áreas públicas, incluindo 
parques, praças e canteiros ajardinados. Do total das áreas verdes rurais, 9,05% 
correspondiam a áreas públicas, incluindo os parques Anhanguera e Jaraguá e a reserva 
da Cantareira86. O trabalho revelou ainda que os chamados bairros jardim, cuja 
preservação era defendida em função de seu interesse para o equilíbrio ambiental do 
conjunto da cidade87, não eram tão verdes como se supunha, apresentando índices de 
cobertura vegetal que apenas em alguns casos se diferenciavam bastante da média da 
zona urbana do Município. De acordo com as amostras pesquisadas, esses índices de 
cobertura vegetal eram: de 16,4% no Jardim São Bento; de 22,7% no Pacaembu; de 
27,1% no Alto de Pinheiros; de 33,6% no Jardim Europa; de 46,8% no Morumbi e de 
52,7% na Chácara Flora (PMSESEMPLA, 1992b).

Coerente com sua premissa de enfrentar as questões ambientais no conjunto da 
política urbana, a gestão de Luiza Erundina desenvolveu projetos de interesse 
ambiental junto à Secretaria de Obras, de Vias Públicas, das Administrações 
Regionais, da Habitação e de Transportes. Assim:

a Secretaria de Obras, onde se concentrava a maior parte das funções 
diretamente relacionadas com as políticas públicas do meio ambiente, 
continuou a exercer suas competências básicas referentes aos serviços de coleta 
de lixo88, à manutenção dos parques, à implantação de novas áreas verdes89
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e à arborização urbana. Além dessas funções, a Secretaria instituiu Programa 
de Coleta Seletiva de Lixo, atingindo 85.000 domicílios (PMSR1992b), e de 
educação ambiental não formal nos parques municipais, envolvendo as 
comunidades dos bairros (Ferreira, 1998).
a Secretaria de Vias Públicas deu continuidade ao programa de canalizações 
de córregos PROCAV revendo seus critérios de projetos de modo a privilegiar 
canalizações abertas, desenvolveu um programa de emergência contra 
enchentes, iniciou os estudos para a construção de piscinões e elaborou projeto 
de lei de controle das áreas sujeitas à erosão, que resultou na aprovação da 
Lei n° 11.380/93, que ainda não foi regulamentada (ver item 4.2.3 deste 
Capítulo).
a Secretaria das Administrações Regionais desenvolveu um programa de 

mapeamento das áreas de risco da cidade que identificou ... ocorrências e 
realizou obras em 45 dessas áreas, envolvendo intervenções de drenagem e 
contenção de encostas. Também implantou novas áreas verdes, em pequenas 
praças e canteiros, totalizando 844.000 m2 (PMSR 1992b).
a Secretaria da Habitação realizou obras de urbanização em 130 favelas, 
contemplando eliminação de situações de risco, drenagem e infraestrutura 
de saneamento básico. Atendeu também 20.000 pessoas removidas das áreas 
de risco atingidas por obras de outras Secretarias (PMSR 1992b) e, no que se 
refere às áreas de mananciais, participou, em conjunto com outros órgãos, da 
criação do programa SOS Mananciais, destinado à fiscalização integrada e do 
Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga, que será 
abordado no Capítulo III desta tese. Também deu início à aplicação do 
instrumento Relatório de Impacto de Vizinhança, RIV90, que tinha sido 
instituído pela Lei Orgânica do Município (art. 159) e regulamentado pelo 
novo Código de Edificações (Lei n° 11.228), aprovado em 26/06/92 (Moreira, 
1992). De acordo com o Código, foram considerados como geradores de impacto 
ambiental e urbano os empreendimentos que apresentassem área construída 
para uso residencial igual ou superior a 40.000 m2 ou área construída para 
outros usos igual ou superior a 20.000 m2. Estes parâmetros constavam da 
proposta do Plano Diretor, no que se refere aos empreendimentos de impacto. 
O Código de Obras também incorporou a proposta do Plano Diretor 
relacionada com a reserva de faixa não edificável junto a córregos e rios, com 
dimensões definidas em função da área da bacia de drenagem, ou caso a caso

90 - Conforme Moreira (1992). os RIV tinham sido instituídos com vistas a criar uma base legal para a atuação da 
Prefeitura no controle dos impactos ambientais. Ainda que a Constituição Federal Já definisse essa base, as 
normas que regiam a aplicação dos EIA/RIMA, até aquele momento não tinham explicitado e tampouco 
regulamentado a competência da Prefeitura no que se refere à sua apreciação. Isso aconteceu posteriormente, 
por força da Resolução CONAMA n° 237/97.
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e superior a 25 m. de cada lado, para bacias com mais de 5.000 hectares (Lei 
n° 11.228/92, Anexo I, Seção 10.13)
a Secretaria de Transportes, iniciou o processo de substituição da frota de 
ônibus da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, CMTC, por 
ônibus a gás, fazendo aprovar uma lei que definiu prazos para a 
substituição total da frota.

Todavia, esse conjunto de iniciativas não foi suficiente para demonstrar ao 
movimento ambientalista que a Prefeitura tinha uma política pública para o meio 
ambiente, ainda que todas elas integrassem a agenda de desenvolvimento 
sustentável. Certamente a não criação da Secretaria e Conselho do Meio Ambiente, 
assim como os episódios que envolveram o processo de discussão do Plano Diretor, 
contribuíram para essa percepção. De qualquer modo, no final da gestão de Luiza 
Erundina, a maior parte dos ambientalistas não apoiava o candidato do Partido 
dos Trabalhadores à sua sucessão.

'I
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Mapa 5: MSP - Área construída residencial (m2/hab) - 1998

Fonte: Sec. Finanças/TPCL - Sempla/Deinfo

Mapa 6: MSP - Renda média domiciliar - 1997

■

Fonte: Metrô SP/ Pesquisa OD - Sempla/Deinfo
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No período 1993-2000, o PT foi sucedido por dois governos de extrema direita na 
Capital e isso impôs um enorme retrocesso a qualquer projeto de reforma urbana. A 
política urbana da Prefeitura de São Paulo abriu-se diretamente aos interesses do 
capital imobiliário, nacional e internacional. Legitimou-se pelos incentivos à 
dinamização econômica91, geração de empregos através de obras públicas92, laissez- 
faire em relação à reprodução do modelo ambientalmente predatório de expansão 
periférica da cidade, e, principalmente, às custas de muita propaganda em torno de 
seus “projetos sociais”, num período de refluxo dos movimentos sociais de base 
popular, aumento da pobreza, desemprego, encolhimento dos salários e dos direitos. 
A Prefeitura construiu avenidas e realizou obras de drenagem93, em áreas escolhidas 
pelo mercado para os grandes investimentos imobiliários destinados às classes de 
alta renda, e reforçou a tendência destas, de segregar-se em ilhas de melhor qualidade 
ambiental (ver Mapas 5 e 6).Os custos dessas intervenções se refletiram 
concretamente na degradação e abandono dos espaços públicos e dos recursos naturais 
de interesse coletivo, produzindo condições objetivas para a retomada da mobilização 
social em torno das questões ambientais. Todavia, isso não ocorreu com a intensidade 
que seria de se esperar. Em parte, devido a um refluxo geral do movimento 
ambientalista, que sucedeu a realização da ECO-92 (..). Em parte, devido à própria 
constituição do movimento, cuja base social é integrada predominantemente por 
extratos das classes média e alta que, ao menos na gestão de Maluf, talvez tenham 
percebido respostas satisfatórias para suas demandas. Em parte, devido à sagacidade 
política desse Prefeito, que já no seu primeiro ano de mandato criou a Secretaria e 
Conselho Municipal do Meio Ambiente.

91 - Segundo estimativas realizadas com base em dados do IBGE e IPEA. o PIB do Município de São Paulo apresentou
a seguinte curva de crescimento no período 1970/1996: quase dobrou entre 1970 e 1980; decresceu de 6% entre 
1980 e 1985; cresceu 22% entre 1990 e 1996. Em valores absolutos, apresentados em bilhões de dólares, o PIB 
da Capital foi de: 46.3 (1970); 72.6 (1975); 91,3 (1980); 85.3 (1985); 87,7 (1990) e de 107,6 em 1996 
(PMSRSEMPLA, 2001).

92 - Considerada apenas a população economicamente ativa, o desemprego no Município de São Paulo saltou de
10,8% em 1991 para 14,2% em 1992. Decresceu discretamente até atingir cerca de 12% em 1996 e voltou a 
crescer a partir de 1997, atingindo 17,9% em 1999. (PMSR SEMPLA, 2001).

93 - Maluf retomou e concluiu as obras do corredor viário Sudoeste/Centro, que Jânio tinha iniciado e Erundina
interrompera. Ainda na região sudoeste da Capital executou o alargamento e continuação da Av. Faria Lima e a 
Av. Aguas Espraiadas. Apenas o conjunto de túneis do corredor viário e a Av. Águas Espraiadas custaram à 
Prefeitura RS 1,87 bilhões, ou 25,7% do total de novos investimentos da municipalidade no período 1994/1999. 
(PMSR SEMPLA.2001). Nesse mesmo período, a Prefeitura gastou RS 4,65 bilhões, correspondentes a 63.79% 
do total dos novos investimentos, com obras viárias (jd.ib.). Os demais gastos, de um total de RS 7,29 bilhões 
investidos, se distribuíram da seguinte maneira: 1,83% para transportes coletivos; 4.1% para educação; 1.55% 
para saúde; 14,34% para habitação e 14,34% para as demais rubricas. Os maiores gastos se concentraram na 
gestão de Paulo Maluf (1993/1996), na qual a média foi de RS 1,5 bilhões por ano (id.ib.).
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Paulo Maluf assumiu a Prefeitura da Capital em 1993, com o compromisso de executar 
um vasto programa de obras. Muitas delas teriam problemas de licenciamento 
ambiental e, nesse sentido, o Prefeito tratou logo de elaborar Projeto de Lei de criação 
da Secretaria e Conselho Municipal do Meio Ambiente, visando trazer, para o âmbito 
municipal de governo, as decisões sobre EIA/RIMA que permaneciam como 
competência do CONSEMA. Para atingir seus propósitos o Prefeito teve de fazer 
algumas concessões ao movimento ambientalista. Fiel à sua tradição autoritária, 
Maluf tinha encaminhado à Câmara um primeiro PL para criação de Conselho do 
Meio Ambiente composto por 15 secretarias municipais e apenas 5 membros da 
sociedade civil, sendo um de entidade não governamental, um do Instituto de 
Engenharia, um do Conselho Regional de Engenharia, um do Instituto dos Arquitetos 
e um da Força Sindical. Além de não ser paritária, essa composição não garantia a 
presença de nenhum representante de entidade ambientalista no Conselho e foi 
rechaçada pelo movimento (Folha de São Paulo, 06/07/93). Outra crítica ao PL era 
de constituir-se um “trem da alegria” verde, pois criava 250 cargos de livre 
provimento. O Prefeito refez o Projeto, garantindo paridade entre o número de 
representantes do Executivo Municipal, que foram mantidos em número de 15, e 
das demais entidades que completavam a composição do Conselho: 1 representante 
do Ministério do Meio Ambiente, 1 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 1 da 
CETESB, 1 das Universidades, 1 do Ministério Público, 1 da Câmara Municipal, 1 
do setor industrial, 1 do comércio, 1 das Centrais Sindicais, 1 do Conselho de 
Engenharia, 3 de entidades ambientalistas, 1 da Ordem dos Advogados e 1 do Instituto 
de Arquitetos (ou de Engenharia, ou da Associação de Engenharia Sanitária) 
Secretaria e Conselho Municipal do Meio Ambiente. A Lei n° 11.426/93 foi aprovada, 
e sancionada em 18/10/93, criando a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, como 
órgão local do SISNAMA, e o Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, CADES. A Secretaria tinha 3 departamentos:

o DEPAVE, Departamento de Parques e Áreas Verdes, que já existia e foi 
apenas transferido da Secretaria de Serviços e Obras;
o DECONT, Departamento de Controle da Qualidade Ambiental, com funções 
de fazer cumprir as normas e padrões relacionados com a qualidade da água, 
do ar, do solo, ruídos, vibrações e estética, além de participar do sistema de 
gerenciamento de recursos hídricos, de defesa civil e de controle da produção, 
armazenamento e transporte de substâncias perigosas;
o DEAPLA, Departamento de Educação Ambiental e Planejamento, com 
funções de executar programas de educação ambiental, estudar e propor a 
criação de áreas de proteção ambiental, sugerir medidas de melhoria da 
qualidade ambiental junto aos órgãos de planejamento do uso do solo, 
sistematizar informações e propor aperfeiçoamentos para os instrumentos 
EIA/RIMA e RIV

Í
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Os principais projetos de Maluf com implicações na área ambiental eram o Corredor 
de Transporte Santo Amaro/Parelheiros, que penetrava nas áreas de proteção dos 
mananciais, uma proposta para a implantação de incineradores de lixo e o projeto de 
extensão da Avenida Faria Lima, localizada na região sudoeste da cidade. Os dois 
primeiros tinham impactos ambientais evidentes.

3

-»

»

r

1I

j

No caso da extensão da Av. Faria Lima, tratava-se novamente de conflitos com 
associações de moradores, que temiam as mudanças na qualidade de vida de seus 
bairros, que seriam provocadas pela alteração/ampliação dos índices e parâmetros 
de uso e ocupação do solo definidos na legislação de zoneamento. Isso porque a 
proposta de extensão da Avenida estava sendo planejada no bojo de uma “operação 
urbana”. As operações urbanas eram instrumentos de política urbana que estavam 
previstos no Plano Diretor de Jânio Quadros (em vigor) e na Lei Orgânica do

p. I ií

O CADES, criado por Lei com a composição acima referida, tinha como funções: 
colaborar na formulação da política municipal do meio ambiente, manifestar-se sobre 
os EIA/RIMA, opinar sobre projetos de lei e decretos de interesse para a proteção 
ambiental do Município, propor legislação sobre a matéria. A competência para 
aprovar os EIA/RIMA era do Secretário do Verde e do Meio Ambiente e o 
Departamento responsável pela tramitação desses processos passou a ser o DECONT. 
A Lei de criação da SVMA não estabeleceu multas pelo não cumprimento dos 
regulamentos ambientais e tampouco funções de fiscalização ambiental para a 
Secretaria. Essa questão foi remetida para a elaboração de outra Lei, do Código 
Municipal do Meio Ambiente, a ser elaborada, mantendo-se as funções fiscalizatórias 
sobre o uso do solo e controle da segurança urbana com os órgãos que já as detinham 
(Administrações Regionais e Secretaria da Habitação) Tampouco foram consignadas 
à SVMA, as funções ligadas aos serviços de coleta e disposição final dos resíduos 
sólidos, que permaneceram no âmbito da Secretaria de Serviços e Obras. Ou seja, 
com exceção do DEPAVE que tinha funções executivas, mas que existia anteriormente, 
as demais competências da Secretaria eram bastante genéricas. As principais 
atribuições do DEAPLA poderiam perfeitamente ser exercidas pela Secretaria 
Municipal do Planejamento, como já vinha acontecendo e as funções do DECONT, 
para se efetivarem, dependeríam da formação de quadros técnicos e infraestrutura 
bastante especializados. De qualquer modo, a criação da Secretaria definiu o aparato 
institucional necessário para legitimar que o Município passasse a apreciar e deliberar 
sobre os EIA/RIMA de empreendimentos cujas repercussões ambientais não 
ultrapassassem os limites territoriais do Município. O engenheiro Werner Zulauf, 
que já tinha sido presidente da CETESB e detinha bastante experiência profissional 
nas questões relacionadas com a política ambiental, tornou-se o primeiro Secretário 
do Verde e do Meio Ambiente.
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Município (art. 152), além de também terem constado do PL de Plano Diretor 
apresentado na gestão de Erundina. Basicamente, tratava-se de um mecanismo de 
conseguir recursos junto à iniciativa privada mediante a concessão onerosa de direitos 
adicionais de edificação. Diferentemente das “operações interligadas”, que podiam 
acontecer em qualquer lugar e cujos recursos eram destinados para habitação popular, 
as “operações urbanas” envolviam apenas um perímetro previamente aprovado por 
Lei, na qual também se definia um conjunto de obras e ações que deveríam ser 
implementadas com os recursos auferidos através da venda de direitos adicionais de 
edificação. Assim, o projeto de Maluf “seria" de custear a obra viária, de extensão da 
avenida, com esses recursos. Na prática, o Prefeito pretendia executar a Avenida 
previamente, criando novos interesses imobiliários na região, e recuperar, a médio 
prazo, parte dos investimentos públicos, através da operação urbana. Para tanto ele 
precisava: (i) remanejar o orçamento que tinha herdado de Erundina; (ii) fazer 
alterações na Lei n° 7.104/68, que tinha autorizado a abertura do trecho já executado 
da Faria Lima, retificando o traçado da sua continuação; (iii) e aprovar a Lei da 
Operação Urbana. De acordo com o Plano Diretor em vigor, o projeto da operação 
urbana deveria ser objeto de EIA/RIMA. Novamente estavam imbricadas questões 
ambientais, interesses de moradores dos bairros de maior renda e interesses dos 
empreendedores imobiliários. Durante todo o ano de 1993 o assunto não saiu da 
pauta dos jornais da Capital. Os moradores dos bairros de Pinheiros e Vila Olímpia 
localizados nas duas extremidades da Avenida a ser prolongada, constituíram duas 
associações Pinheiros Vivo e Vila Olímpia Viva para lutarem contra o projeto, 
obrigando o Prefeito a mudar constantemente as estratégias do seu 
encaminhamento94. Essas estratégias passavam pela criação do CADES e as 
negociações junto à Câmara para conseguir sua aprovação, acabaram envolvendo a 
inclusão (no segundo PL da criação da SVMA e CADES apresentado pelo Prefeito), 
de um artigo que obrigava que as “operações interligadas” fossem aprovadas caso a 
caso pela Câmara. Isso seria destruir o instrumento, pois o interesse que ele despertava 
no mercado era justamente o que apavorava as associações de moradores, ou seja, a 
possibilidade de alterações pontuais no zoneamento, independentemente do custoso 
processo de aprovação pelo legislativo. Ao sancionar a Lei n° 11.426/93, Maluf vetou 
esse artigo, como também vetou as disposições que atribuíam ao CADES poder 
deliberativo sobre os EIA/RIMA95. Em outubro de 1993, quando o Projeto de Lei da

y

- Ver em especial noticiário de junho a outubro de 1993, dos jornais Folha de São Paulo, Folha da Tarde, O Estado 
de São Paulo. Jornal da Tarde e Diário Popular. Participaram ativamente da campanha contra o Projeto da 
Nova Faria Lima, os vereadores do PT que eram a principal força de oposição ao Prefeito e o GreenPeace, uma 
das mais organizadas entidades ambientalistas globais.

95 - Posteriormente, em ... durante um período em que Maluf perdeu seu controle sobre a Câmara, esta derrubou o 
veto do Prefeito e as interligadas foram praticamente suspensas. Maluf superou os problemas com a Câmara e 
conseguiu aprovar uma nova Lei de interligadas (Lei n°..). Finalmente, em 1998 ejá na gestão de Celso Pitta, as 
interligadas foram suspensas em função de ação judicial
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Operação Urbana Faria Lima já estava tramitando na Câmara, surgiu uma associação 
de moradores favoráveis ao projeto, o Movimento Nova Zona Sul (Jornal do Bairro 
de Pinheiros, de 22-28/10/93). Paralelamente, o seu EIA/RIMA estava sendo elaborado. 
O assunto saiu por dois meses das manchetes dos grandes periódicos, voltando à 
pauta em janeiro de 1994, quando o Prefeito resolveu anunciar à imprensa, que iria 
alterar (novamente) o traçado projetado para a Avenida, de modo a preservar um 
exemplar de jequitibá-rosa, plantado há 40 anos. O anúncio serviu também para 
informar que já tinha sido agendada, para 27/01/94, a audiência pública de discussão 
do EIA/RIMA da Operação Urbana Faria Lima, junto ao CADES (Folha de São Paulo, 
de 14/01/94). Imediatamente os moradores entraram com um pedido junto ao 
CONSEMA, solicitando que este órgão também apreciasse o EIA/RIMA (Diário 
Popular, de 15/1/94). Na semana seguinte, os moradores foram surpreendidos pela 
notícia de que a Prefeitura iria dar início às desapropriações para a construção da 
nova Avenida e que estas seriam pagas à vista. De fato, através da Lei orçamentária 
para o exercício de 1994, Maluf tinha garantido recursos para iniciar as obras, e a 
Lei n° 7.104 de 1968, que autorizara a abertura do primeiro trecho da Faria Lima, 
dava ao Prefeito amparo legal para decretar a desapropriação de 106 imóveis (Folha 
da Tarde, de 22/01/94). Enfim, a primeira audiência pública do CADES, destinada à 
análise de tão polêmico empreendimento, aconteceu num período de férias, diante 
de um movimento já desgastado, pelo excesso de mobilizações que conseguira 
promover durante todo o ano, e bastante aturdido pelas constantes mudanças de 
rumo das propostas do Prefeito, que mais uma vez surpreendera a todos, utilizando 
a velha estratégia do fato consumado. De qualquer modo, a lista de presença da 
audiência pública teve cerca de 515 assinaturas.

O Secretário Werner Zulauf abriu a audiência, no dia 26/01/94, informando que o 
EIA/RIMA tinha sido entregue à Secretaria em dezembro de 1993, que os membros 
do CADES já tinha sido nomeados por Decreto, em 11/01/94, e que seriam empossados 
no dia 28/01/94.0 projeto da Operação Urbana foi apresentado pelo arquiteto Eduardo 
Lefevre como representante da EMURB, que era o órgão da Prefeitura responsável 
pela sua elaboração e gerenciamento. (O presidente da EMURB era o ex-Prefeito 
Reinaldo de Barros.) Lefevre deu algumas informações gerais e passou a palavra 
para o arquiteto Júlio Neves, não pertencente à administração, mas assumidamente 
o principal mentor da proposta. Neves fez uma fala extremamente política, com dois 
objetivos: tecer críticas à gestão do PT e tranqüilizar os proprietários dos imóveis 
desapropriados, prometendo (?!) que a Prefeitura garantiría o pagamento prévio do 
justo valor dos imóveis. A Arquiteta Maria Helena Lobo apresentou o EIA/RIMA, 
como coordenadora dos Estudos, que tinham sido elaborados pela consultora 
Tetraplan, contratada pela EMURB. Explicou que os principais efeitos negativos 
detectados estavam restritos ao período de obras e que, uma vez concluído o projeto
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traria benefícios econômicos, melhoraria as condições de tráfego e a qualidade do ar 
e da paisagem, apesar de aumentar o número de veículos em circulação. O único 
efeito negativo mais relevante seria um discreto aumento nos níveis de ruído. Concluiu 
declarando que o Estudo de Impacto Ambienta tinha chegado a uma avaliação 
favorável sobre a sua viabilidade ambiental do empreendimento. De acordo com as 
regras da audiência, poderíam manifestar-se: 6 entidades da sociedade civil, com 
tempo de 5 minutos para cada exposição e pessoas presentes à audiência, com tempo 
máximo de 2 minutos por fala e de 60 minutos no total das manifestações. Assim, 
houve 36 falas, sendo 18 a favor e 18 contra o projeto. Pelas entidades da sociedade 
civil falaram contra: o representante do Sindicato dos Arquitetos (Yves de Freitas), 
da Associação Vila Olímpia Viva (Zigbert Zanettini) e do Greenpeace (Roberto 
Kishimani). Pelas entidades da sociedade civil falaram a favor: o representante do 
Movimento Nova Zona Sul (Luís Antonio Dias), do Instituto dos Arquitetos (Paulo 
Mendes da Rocha) e do Instituto de Engenharia (Alfredo Savelli). Nas falas contra 
o projeto, Freitas e Kishimani destacaram os aspectos distributivos (regressivos) 
envolvidos na proposta, ou seja, o fato de que mais uma vez se privilegiava o setor 
sudoeste com grandes investimentos, e que o argumento de que a operação não 
custaria nada aos cofres públicos era falso pois o adensamento do uso do solo 
demandaria ampliação de outras infraestruturas; destacaram também que o grande 
objetivo da operação era de favorecer o setor do capital ligado aos grandes 
empreendimentos imobiliários. Nas falas a favor, o representante do Movimento 
Nova Zona Sul declarou que estava apresentando ao CADES um documento com 
26.232 assinaturas a favor do projeto, destacando que dentre estas figuravam 50 
arquitetos e engenheiros, dentre os quais: Figueiredo Ferraz, Roberto Scaringela, 
Eduardo Kneese de Mello, Fábio Penteado, Pedro Paulo Saraiva, Eliana Comin Vargas 
e Maiume de Souza Lima. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha provocou vaias da 
platéia, ao declarar que "...a história do mundo era a história da confiança na 
técnica...” e que a população devia confiar num projeto que se apresentava bem 
embasado em argumentos técnicos. Dentre as 30 manifestações das pessoas presentes, 
também houve 15 a favor e 15 contra. Falaram contra o projeto, 14 moradores da 
área afetada, sendo 2 arquitetos. Nas falas a favor havia no máximo 2 ou 3 moradores 
do entorno, uma maioria de arquitetos e engenheiros (alguns bastante conhecidos e 
ligados a entidades profissionais, como: Pedro Paulo Saraiva, Edo Rocha, Arnaldo 
Paoliello, Cláudio Delaqua e Luís Antonio Pompéia), um representante da OAB de 
Pinheiros e alguns moradores de outros bairros da cidade. Os moradores contrários 
destacavam que a extensão da Avenida somente iria atender aos interesses 
imobiliários. Os defensores da obra argumentavam que se tratava de colocar o 
interesse coletivo na frente do individual; que os moradores diretamente atingidos 
por desapropriações sempre seriam contra, mas que sem esse instrumento não se 
teriam feito obras da maior importância como o metrô, por exemplo. O regulamento
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permitia a fala de 1 parlamentar por Partido presente, com no máximo 5 minutos de 
fala por parlamentar. Falaram os vereadores Adriano Diogo, do PT; Ana Martins, do 
PC do B e representante de Arnaldo Madeira, do PSDB. Adriano Diogo reagiu 
energicamente às críticas que Julio Neves fizera à administração anterior e fez 
denúncias contra a forma de encaminhamento da audiência (falta de cumprimento 
de prazo regulamentar, falta de disponibilização prévia do EIA/RIMA para consulta, 
antecipação da audiência em relação à posse dos conselheiros do CADES, período de 
férias parlamentares). Ana Martins destacou que o empreendimento apenas 
beneficiaria as elites, num momento em a cidade convivia com sérios problemas e 
carência de recursos nas áreas de saúde, educação e moradia. Ambos os vereadores 
contestaram a legalidade da Lei n° 7.604/68, que autorizava a ampliação da Avenida 
e tinha sido aprovada por decurso de prazo. A representante de Arnaldo Madeira 
não falou nem a favor nem contra o projeto e reclamou a falta de um novo Plano 
Diretor. O regulamento da audiência previa ainda falas de secretários municipais e 
estaduais, limitadas a 4 intervenções de 5 minutos cada e fala de 5 minutos do 
Procurador Geral da Justiça. Não houve manifestações dessas autoridades. Findas 
as intervenções, o representante do empreendedor (Eduardo Lefevre) teve tempo 
para réplica (20 minutos, somando o tempo do empreendedor e dos autores do EIA/ 
RIMA). Destacou que o empreendimento iria destinar 10% dos recursos auferidos 
para obras de interesse social; que a previsão era de que os recursos arrecadados com 
a operação poderíam custear todos os custos das obras e que o acréscimo de demanda 
por infraestrutura seria pago com o aumento da arrecadação do IPTU, pois a obra 
iria valorizar os imóveis da região; finalmente enfatizou que já circulavam transportes 
coletivos na Avenida Faria Lima e que, ampliada, ela continuaria a ter essa função 
de interesse social. (CADES, 1994:notas taquigráficas da audiência).

A imprensa deu cobertura à audiência, revelando que a maioria das cerca de 200 
pessoas integrantes do Movimento Nova Zona Sul, que estavam presentes, moravam 
na zona leste e extremo sul da cidade, em regiões distantes da área do projeto e que 
tinham tomado conhecimento deste na véspera da audiência {Folha da Tarde, de 27/ 
01/94). De qualquer modo as formalidades tinham sido cumpridas e o EIA/RIMA 
tinha concluído pela viabilidade da obra. Apesar das diversas lacunas do EIA/RIMA, 
identificadas pela análise técnica promovida pela SVMA96, as conclusões do Relatório 
foram aprovadas pelo Plenário do CADES, em reunião ocorrida em 28/02/94. Dentre
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96 - Conforme documentação constante do Processo Administrativo n° 02.000.689-94*96, o EIA/RIMA tinha sido 
encaminhado à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em 03/12/93. Para analisá-lo. a SVMA Firmou com a 
FIPE, o contrato n° 004/SVMA/93. Em 05/01/94 a FIPE recebeu o material, e em 18/01/94, solicitou dados 
complementares. Em 10/02/94 a Tetraplan enviou dados complementares à equipe da FIPE. Em 21/02/94 a 
FIPE entregou seu parecer final à SVMA. destacando diversas inconsistências e indefinições no EIA/RIMA, 
especialmente no que se refere aos aspectos sociais, urbanísticos e relativos à poluição do ar. Das falhas da 
análise decorriam lacunas no que se refere às medidas mitigadoras recomendadas.
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Sobre os relatos do caso do EIA/RIMA da operação urbana Faria Lima, apresentados 
acima, cabem algumas observações:

que as questões ambientais, em sentido restrito, eram as menos relevantes 
em todo o debate;
que a única entidade ambientalista que acompanhou a questão foi o 
GreenPeace e que todos os argumentos usados pelos representantes da 
entidade, durante o processo, diziam respeito a questões da política urbana e 
não a aspectos especificamente ambientais como reservas ecológicas ou 
controle da poluição dos recursos naturais (água, solo, ar);
que a classe de engenheiros e arquitetos participou ativamente do debates, 
mobilizando argumentos técnicos a favor do empreendimento e elidindo o 
fato de que seria diretamente favorecida pela demanda por projetos 
induzida pela operação;
que cabem maiores investigações sobre os motivos do deslocamento do 
debate eminentemente urbanístico do setor de planejamento urbano para 
o setor das políticas públicas do meio ambiente. Dentre esses motivos pode 
ser levantado, de imediato, o fato de que o setor de planejamento urbano 
tem tradição tecnocrática, enquanto o ambiental tem seu próprio 
surgimento relacionado com lutas por participação e democratização e, 
nesse sentido despertava maior interesse como canal de encaminhamento 
de reivindicações da população;

as exigências estabelecidas como medidas mitigadoras, constavam: a instituição de um 
programa de acompanhamento social das obras; a construção de uma ciclovia ligando o 
CEAGESP ao Shopping Center Morumbi; a definição de local para a implantação de 
30.000 m2 de áreas verdes públicas adicionais; o pagamento de indenizações aos inquilinos 
de imóveis a serem desapropriados; e a preservação do jequitibá-rosa que Maluf já 
anunciara (Diário Oficial do Município, de 01/03/94). A solicitação dos moradores quanto 
a pronunciamento do CONSEMA sobre o caso, foi respondida através de solicitação do 
Conselho Estadual, para que a Prefeitura lhe encaminhasse o EIA/RIMA para análise 
(Folha de São Paulo, de 10/02/94). Logo após a aprovação do EIA/RIMA pelo CADES, o 
vereador Roberto Tripoli, do Partido Verde, declarava que a decisão não tinha nenhum 
valor jurídico, porque a legislação federal (de 1981 e anterior à Constituição Federal) 
estabelecia que licenças ambientais relativas a relatórios de impacto ambiental somente 
poderíam ser concedidas por órgãos estaduais ou federais, concluindo: “O CADES não 
passa de uma reunião de funcionários municipais que fazem encontros para deliberar 
em favor da Prefeitura.” (Jornal da Tarde, de 02/03/94). Enfim, apesar de muitas 
especulações, a decisão não teve contestações pela justiça. Em março de 1995, foram 
finalmente aprovadas a Lei da Operação Urbana Faria Lima (Lei n° 11.732/95) e a 
retificação do traçado de prolongamento da Avenida (Lei n° 11.731/95), já com as obras 
em andamento, a todo vapor.
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que apesar das expectativas quanto à participação, no que se refere à avaliação 
de empreendimento de grande impacto através do instrumental EIA/RIMA, 
tudo não passou de um jogo de cartas marcadas.
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No segundo semestre de 1994, o CADES esteve polarizado em torno de outro assunto 
polêmico, ainda que de menor interesse para a imprensa. No final de 1993 a Prefeitura 
tinha lançado duas concorrências internacionais, visando o contrato de empresas 
para a construção de incineradores de lixo doméstico. Ao mesmo tempo, a 
municipalidade tinha desativado o programa de coleta seletiva implantado por 
Erundina, por considerá-lo ineficiente (Gazeta Mercantil, del6/l 1/93). De acordo com 
o novo plano de incineração do lixo, as empresas vencedoras da concorrência deveríam 
construir os incineradores às suas próprias custas e depois prestariam serviços à 
Prefeitura através de concessão por prazo de 20 anos, definida previamente. Os 
consórcios Vega-Sopave/CGC/CBC/ABB/Martin/Mep e De Bartolomeis/Etesco, 
ganharam as concorrências para a construção dos equipamentos, respectivamente 
em áreas contíguas aos aterros sanitários de Sapopemba e Santo Amaro. Tratando- 
se de empreendimentos sujeitos à exigência de EIA/RIMA, pela Resolução CONAMA 
n° 01/86, as empresas contrataram os estudos, escolhendo a mesma consultora, 
PROEMA Engenharia e Serviços Ltda, para desenvolvê-los. A engenheira química 
Maria Helena de Andrade Orth coordenou os dois estudos que foram enviados à 
SVMA em 13 de outubro de 1994, pelos empreendedores (empresas vencedoras da 
concorrência). Como no caso da Faria Lima, a SVMA contratou a análise técnica dos 
mesmos junto à FIPE e, atendendo pedido dos empreendedores, também solicitou 
parecer da CETESB. A audiência pública para apresentação do EIA/RIMA do 
incinerador de Santo Amaro foi agendada para 18/11/94.

O fim da incineração como solução para o destino final do lixo constituía objeto de 
uma ampla campanha internacional, promovida pela comunidade ambientalista. As 
críticas dos ambientalistas a esse método derivam de duas linhas de argumentação. 
Por um lado, trata-se de tecnologias de risco, pois o processo de incineração 
desencadeia transformações nas substâncias queimadas, produzindo compostos 
químicos de alta toxidade e difícil controle, tais como as dioxinas e furanos 
(hidrocarbonetos clorados). Estudos demonstram que exposições mínimas a esses 
compostos podem causar câncer e distúrbios dos sistemas imunológico, reprodutivo, 
endócrino, etc. (Lisboa, 1995). Por outro lado, a incineração é incompatível com a 
redução, reutilização e reciclagem de lixo, desperdiçando matéria prima e não 
atacando o problema de raiz que é a redução do lixo produzido.(id.ib.). Nesse sentido, 
o governo norte-americano tinha suspendido as licenças para novas licitações de 
incineradores, aguardando estudos da EPA (CEDEC, 1995). No caso de São Paulo, a 
proposta de instalar os dois incineradores, com capacidade para processar cerca de
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De acordo com os dados fornecidos pelo Departamento de Limpeza Pública, 
LIMPURB, e coletados pelo EIA/RIMA, era o seguinte o quadro da destinação final 
dos resíduos coletados pela Prefeitura:

Aterros 
Sanitários

1.122.97
3

1400 toneladas diárias de resíduos cada um, estava suscitando protestos e insegurança 
da parte da população moradora do entorno.

1 - O aterro Sto. Amaro foi reativado em caráter emergencial para receber o lixo doméstico que a 
Prefeitura começou a depositar indevidamente no aterro Itatinga.
2 - A Prefeitura estava em fase de desapropriação de terreno contíguo ao aterro Bandeirantes, de 
forma a ampliar sua vida útil.
3 - Na gestão de Maluf a Prefeitura começou a enviar lixo doméstico para o aterro Itatinga (localizado 
nas áreas de mananciais), contrariando as condições do seu licenciamento e gerando conflitos com

a CETESB
4 - No final de 1993, o Centro de Reciclagem estava desativado.

São João 
_______________ Itatinga

Centro de Reciclagem4 
Usinas de 

compostagem 
Incineradores

Sto. Amaro 
V. Albertina 
Bandeirantes

Leopoldina 
S. Mateus 

Pte. Pequena 
Vergueiro

601.618
51.297
1.448

247.558
147.265
18.572
9.535

2.420.281

172.519
15.253

22.420
22.464
44.884

65.695
717.651

8 anos
2,5 anos3

total
570.136 
233.590 
1.067.42 

0
839.832 
784.201

1.448 
247.558 
147.265 
40.992 
31.999

3.964.44
1

varrição 
56.674 
28.651 
103.206

entulho 
111.373 
98.252 
130.002

vida útil 
6 meses1 
desativ.
1 mês2

% em 
peso 
14,38 
5,90 

26,92

21,18 
19,78 
0,04
6,25 
3,71 
1,03
0,81 
100

Quantidade de resíduos processados em 1993 (em ton./ano) 
domiciliar 
402.089 
106.687 
834.212

A audiência pública do EIA/RIMA do incinerador Santo Amaro teve 94 pessoas 
presentes. A maior parte era de consultores, técnicos da Prefeitura e do Estado, 
representantes de políticos, membros de entidades ambientalistas e de movimentos 
de saúde. Os pronunciamentos seguiram a mesma regra da audiência da Faria Lima. 
Falaram inicialmente os empreendedores e a empresa responsável pelo EIA/RIMA. 
A Dra. Maria Helena Orth apresentou o quadro da geração diária de lixo na Capital, 
em 1993, segundo os dados da coleta da Prefeitura:

6.630 toneladas de lixo domiciliar (61,05%);
1.031 toneladas de resíduos de varrição (9,49%);
123 toneladas de lixo de alto risco, proveniente de farmácias, hospitais (1,31%); 
3.076 toneladas de entulho (28,33%);
10.861 toneladas totais.
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Ainda segundo a Dra. Maria Helena Orth, a composição do lixo doméstico era em 
média de: 66,94% de matéria orgânica, 10,07% de papel; 12,06% de plástico; 4,38% 
de papelão; 4,52% de trapos e os restantes 2,03% de metais ferrosos e não ferrosos. 
Os demais técnicos da consultora respons 'vel pelo EIA/RIMA fizeram depoimentos 
pessoais. A Dra. Rosa Cristina Itapema declarou que tinha trabalhado 15 anos no 
setor de lixo da CETESB e que finalmente antevia alguma solução para o problema. 
Enfatizou também que se tratava de zona industrial, que não era próxima da área de 
mananciais97. O Dr. João Batista Galvão Filho declarou que também era especialista 
na questão há 25 anos e que seus pais moravam no entorno do futuro incinerador. 
Terminadas as exposições dos autores do EIA/RIMA, falaram os representantes de 
entidades da sociedade civil, destacando-se a Sra. Marijane Lisboa, do Greenpeace. 
Ela revelou que, nos Estados Unidos, onde os incineradores eram muito difundidos, 
estes estavam sob moratória desde o ano anterior, porque novos estudos tinham 
revelado que os riscos associados ao seu emprego eram maiores do que se tinha julgado 
antes. Ressaltou também que os incineradores pareciam vantajosos porque reduziam 
os custos do tratamento de lixo e também as responsabilidades com a sua geração, 
fazendo com que tudo se diluísse no ar. Depois falaram os presentes, na maioria 
contra o empreendimento. O Sr. Irineu Firmino da Silva, cidadão, destacou que os 
aterros existentes ainda tinham uma vida útil considerável e que isso era tempo 
suficiente para a Prefeitura implantar um programa ambicioso de reciclagem, de 
modo a resolver o problema. O Sr. José Jorge Peralta, da Sociedade Amigos de 
Interlagos ressaltou a proximidade entre o incinerador e as áreas de mananciais. O 
Sr. Jean Otto Van Horen lembrou que o EIA/RIMA não tinha nenhum parecer médico. 
O Eng. Lucio Gregori salientou que, de acordo com a lei do zoneamento industrial da 
RMSP (Lei n° 1.817/78), os incineradores de lixo somente poderiam se implantar em 
Zonas Exclusivamente Industriais (ZEI) e que não havia nenhuma dessas zonas na 
Capital, sendo portanto ilegal a proposta. O vereador Adriano Diogo confirmou que 
a decisão sobre aquele EIA/RIMA teria de ser do âmbito estadual, em função das 
interfaces com a legislação industrial, e a proximidade com as áreas de mananciais e 
limites de outros municípios da RMSP Lembrou que em 1982, quando trabalhava 
na CETESB, o Secretário Werner Zulauf tinha assumido a defesa dos aterros e a 
condenação dos incineradores. Destacou ainda que a CETESB não tinha 
aparelhamento para proceder à medição de dioxinas e furanos e que, apesar dos 
empreendedores estarem financiando um laboratório para essa finalidade, ele só 
poderia começar a operar em 2 anos. O vereador Henrique Pacheco lembrou que o 
incinerador de Sapopemba estava projetado para localizar-se junto ao Jd. São 
Francisco, que era o conjunto habitacional popular mais bonito que já tinha sido

(

07 - A localização do incinerador Santo Amaro ficava a menos de 2 km. da Represa Billlngs e a menos de l,5km. da 
bacia da Represa Guarapiranga. A área de influência do empreendimento para a dispersão de poluentes foi 
assumida em 20 km pelo próprio EIA/RIMA. (PROEMA.1993).
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feito e que era necessário por um fim na política de localização das unidades de 
destinação final do lixo sempre em bairros de moradia da população mais 
pobre.(CADES, notas taquigráficas da audiência).
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98 - Conforme Carta ao Prefeito, datada de 18/01/95, enviada pela Associação Amigos de Interlagos.

QUEM COMECE M INCINERADORES QUER Htll-lU. 
0 MEENDEACE «TECTA QUE W M(«$ DESENVOtf IDOS 

CONCLUÍRAM QUE ELES CONTAMINAM 0 MEIO AMBIENTE. VEJAM: |!jJ Em 14 de março de 1995 um grupo 
significativo de moradores do 
entorno dos incineradores 
projetados entrou na justiça com 
uma Ação Popular, com pedido de 
liminar, contra a Prefeitura do 
Município de São Paulo, o Prefeito, 

o Secretário Werner Zulauf, o Secretário de Serviços e Obras Reinaldo de Barros, e 
os consórcios Etesco/De Bartolomeis e Vega/CGC/Martin, solicitando a nulidade dos 
atos de licitação e licenciamento dos incineradores, assim como condenação dos 
réus ao ressarcimento de todas as perdas e danos, ao erário, advindas dos atos. A 
ação foi assinada pelo advogado ambientalista Antonio Pinheiro Pedro. As entidades
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O parecer da FIPE relativo aos dois EIA/RIMA (Sto. Amaro e Sapopemba) considerou 
os estudos aceitáveis mas concluiu que os incineradores deveríam usar sistemas de 
controle da poluição do ar mais aperfeiçoados do que os propostos, de modo a garantir 
redução nos níveis de emissão de dioxinas e furanos (Nefussi, 1994). Em reunião 
acontecida no dia 13 de janeiro de 1995, o plenário do CADES aprovou os dois EIA/ 
RIMA, relativos aos incineradores de Santo Amaro e Sapopemba. A reunião da 
aprovação foi tumultuada e envolveu presença da Guarda Civil armada.98 A população 
reclamou que não estava esclarecido onde seriam depositadas as cinzas da incineração, 
consideradas produtos da maior toxidade e que a SVMA não tinha esperado os 
resultados dos estudos da EPA (Agência de Meio Ambiente dos Estados Unidos) 
sobre a periculosidade de dioxinas e furanos, que era aguardada para abril de 1995 e 
incluiría exigências mais rigorosas para limites mínimos de emissões. Em 25/02/95 
a SVMA publicou no Diário Oficial do Município os Alvarás de Licença Ambiental 
Prévia para os dois incineradores. Em 04/11/94, e portanto antes da primeira 
audiência pública sobre o incinerador Sto. Amaro, a CETESB, por meio de seu 
presidente Dr. Nelson Vieira de Vasconcelos, tinha enviado Ofício ao Secretário 
Werner Zulauf explicitando que os EIA/RIMA enviados para análise eram 
incompletos e não permitiam uma avaliação adequada dos empreendimentos. E 
ainda que, de acordo com a legislação em vigor, o licenciamento dos incineradores 
dependería de aprovação do EIA/RIMA pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e de licenças de instalação e funcionamento a serem emitidas pela CETESB.
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e movimentos contrários à instalação das usinas de incineração montaram 
paralelamente um fórum de debates sobre a questão. As reuniões do fórum 
aconteceram na Câmara Muncipal, com a participação de vereadores, deputados 
estaduais e federais da bancada do Partido dos Trabalhadores, além do Instituto 
Pólis, CEDEC, Sindicato dos Químicos de São Paulo, Greenpeace, Fundacentro, 
OAB, e Movimentos contra a instalação de incineradores de lixo na Cidade de 
São Paulo. Em conferência proferida na Câmara, pelo Dr. Paul Cornet (cientista 
natural e químico, pelas universidades de Cambridge e Dartmont) convidado do 
Greenpeace, o cientista declarou que um incinerador de última geração, construído 
nos Estados Unidos pela empresa alemã Ogenen Martin (a mesma que participava 
do consórcio do incinerador de Sapopemba) tinha, em 2 anos, ultrapassado 6.000 
vezes os limites de poluição estabelecidos na sua aprovação. Imagine-se o que 
aconteceria em São Paulo com padrões muito menos eficientes de manutenção 
dos serviços públicos. (Câmara Municipal de São Paulo, transcrição das notas 
taquigráfícas de debate realizado em 21/03/95).
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Dois anos depois de expedidas as 
Licenças Ambientais Prévias para os 
incineradores, os processo judicial 
não tinha sido julgado e tampouco 
os empreendedores tinham dado 
início às obras. Os alvarás tiveram 
seus prazos de validade expirados. 

A SVMA oficiou as empresas perguntando se teriam interesse em renová-los, o que 
foi feito. Nesse mesmo ano, o CONAMA editou a Resolução n° 237/97, de 19/12/97, 
contendo definições e consolidação de normas para o licenciamento ambiental. Nesta 
Resolução ficaram finalmente explicitadas e regulamentadas as competências muni
cipais para análise dos EIA/RIMA. De acordo com o seu artigo 6o, ficou definido 
que: “Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da 
União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental 
de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daqueles que lhe 
forem delegados pelo Estado por instrumento legal ou convênio.” No artigo 7o, da 
mesma Resolução CONAMA n° 237/97, constou que: “Os empreendimentos e 
atividades serão licenciados em um único nível de competência. Aparentemente, 
o Secretário Municipal do Meio Ambiente, Werner Zulauf, deu a esse dispositivo a 
interpretação de que os EIA/RIMA dos incineradores não mais teriam de ser 
submetidos à Secretaria de Estado do Meio Ambiente porque já tinham sido 
apreciados pelo CADES. Em 25 de dezembro de 1997, foram publicados no Diário 
Oficial do Município as Licenças Ambientais de Instalação para os dois 
incineradores, de Sapopemba e Sto. Amaro, assinadas pelo Diretor de DECONT. 
Por outro lado, os empreendedores adotaram atitude mais cautelosa, em relação à
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legalidade de todas essas aprovações, ou se desinteressaram do negócio, em função 
das condições econômico-financeiras envolvidas. De qualquer modo, os projetos 
dos incineradores não tiveram desdobramentos concretos até o presente.

Entre 1994 e 1995, nos seus dois primeiros anos de funcionamento, o CADES procedeu 
à análise e aprovação de mais cinco EIA/RIMA, relacionados com o programa de 
obras do Prefeito Maluf, compreendendo: (i) obras complementares ao complexo viário 
Sudoeste/Centro; (ii) operação urbana Água Espraiada; (iii) sistema de corredores 
de ônibus e terminais integração; (iv) obras do programa de canalização de córregos 
PROCAV II, região norte; e (v) obras do programa de canalização de córregos 
PROCAV II, região leste. Nenhuma dessas aprovações suscitou mobilizações de 
entidades ambientalistas ou de moradores. Provavelmente porque os projetos não 
contrariavam os interesses dos grupos diretamente afetados. No caso do programa 
de corredores, o projeto do Corredor Santo Amaro/Parelheiros se referia a um 
sistema de média capacidade que penetrava diretamente nas áreas de proteção aos 
mananciais, suscitando um início de polêmica quanto à competência para sua 
aprovação (Folha de São Paulo, de 25/06/93), que não progrediu porque o projeto 
foi abandonado pelo próprio Executivo Municipal. De qualquer modo, o EIA/RIMA 
do corredor de transporte coletivo Santo Amaro/Parelheiros afirmava que os 
impactos do empreendimento se restringiríam aos limites municipais (Tetraplan, 
1995), o que constituía uma “meia verdade”, já que sobre toda a área dos mananciais 
estava abrangida por legislação de interesse metropolitano, e denotava o caráter 
tendencioso desses relatórios.

m - Na época estavam em vigor a Lei Municipal n° 8.106/74. a Resolução CONAMA n° 01/1990 e as normas ABNT 
n° 10.151 e 10.152.

íí

A intensa atividade do CADES evidenciava que ele tinha sido criado com objetivo 
claro, de garantir o controle da Prefeitura sobre o processo de licenciamento dos 
grandes projetos que sustentavam a agenda política do Prefeito, especialmente no 
que diz respeito a prazos. Essa evidência bloqueou o interesse e as possibilidades 
reais de participação do movimento ambientalista junto à Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente, contribuindo para aprofundar o caráter burocrático desta. Nesse 
sentido, outras iniciativas da SVMA dirigidas à promoção de uma política ambiental 
para o Município, como por exemplo a organização da Agenda 21 Local 
(PMSRSVMA.1996), transformaram-se em eventos dirigidos e prestigiados apenas 
pelos (muitos) funcionários da própria Secretaria e dos demais órgãos municipais. 
Tampouco teve resultados a implantação do Programa de Silêncio Urbano, PSIU, 
em 1994, com base na Lein0 11.501/94 e Decretos n° 34.569/94 e n° 34.741/94. Ainda 
que a Lei se remetesse à legislação vigente" sobre limites para a emissão de ruídos e 
estabelecesse multas para sua infração, o sistema de fiscalização do PSIU, coordenado
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pela SVMA, dependia da ação fiscalizatória dos agentes vistores das Administrações 
Regionais, que era comprovadamente ineficiente. Por outro lado, a principal fonte 
de ruídos da cidade era o trânsito, como já mencionado, e o PSIU dizia respeito a 
fontes estacionárias.
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A sucessão de Maluf por Celso Pitta, como Prefeito, manteve o Secretário Werner 
Zulauf à frente da SVMA e não resultou em qualquer reorientação do órgão. Com 
menos recursos para grandes obras, Pitta teve que mobilizar o CADES apenas para 
a aprovação do EIA/RIMA do seu projeto de corredor de transporte através de Veículo 
Leve sobre Pneus, VLR popularmente conhecido como “Fura-Fila". O índice de 
áreas verdes públicas se manteve em torno dos 4,3 m2/hab. aferidos em 1990, sendo 
3 m2/hab. correspondentes à área de parques. Todavia, em 1997, a situação dos parques 
municipais da cidade era calamitosa, ensejando notícias de que 5 parques (Luz, Carmo, 
Vila Guilherme, Lions Clube e Anhanguera) seriam fechados ao público, em virtude 
da falta de manutenção e vigilância (O Estado de São Paulo, de 15/11/97). No final 
de .... por conta de desentendimentos entre Pitta e seu padrinho político Paulo Maluf, 
houve uma renovação geral no Secretariado Municipal e substituição do Secretário 
Werner Zulauf pelo arquiteto Ricardo Otake. Otake tentou alavancar recursos junto 
à iniciativa privada, para melhorar a imagem dos parques públicos e da Secretaria, 
com algum sucesso no que se refere à remodelação do Parque da Luz. Também deu 
espaço para iniciativas que surgiram do próprio corpo técnico do órgão, como a 
proposta de criação da Área de Proteção Ambiental, APA, do Capivari-Monos, na 
área de proteção aos mananciais, e a realização de um novo levantamento sobre a 
cobertura vegetal da cidade, a partir de imagens de satélite. Segundo dados 
preliminares desse levantamento, a Capital perdeu, entre 1986 e 1999, cerca de 30% 
do total da cobertura vegetal que apresentava em 1986, especialmente nas periferias 
sul e norte, ou seja, nas áreas e mananciais e nos limites da reserva da Cantareira 
{Folha de São Paulo, de 10/09/2000). Considerando-se o total de cobertura vegetal, 
de 549 km2, conforme aferido pelo levantamento de 1990 (PMSR SEMPLA.1992), 
essa perda correspondería a uma extensão de 164 km2. Ainda que exigindo 
consolidação, esses dados apontam para a manutenção do padrão periférico de 
expansão urbana, plenamente confirmado pela distribuição das taxas de crescimento 
demográfico na metrópole, nos períodos 1980/1991 e 1991/2000, conforme Mapas 7 e 
8. Os impactos negativos dessa tendência, sobre as condições ambientais e qualidade 
de vida da população, já foram amplamente comentadas neste Capítulo.
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O terceiro sub-capítulo mostra o início da politização da questão dos 
mananciais, com o retorno da democracia, quando o debate escapa do domínio 
restrito dos especialistas e ganha novos atores, expondo os diversos interesses 
em jogo e seus sujeitos.

Os dois primeiros sub-capítulos tem o objetivo de contextualizar o surgimento da 
legislação de proteção dos mananciais e de apresentar suas principais características, 
destacando as causas dos principais conflitos decorrentes da sua aprovação e o fato 
de que esses conflitos não se apresentaram de imediato.

O PROCESSO DA REVISÃO DA LPM 
NA DÉCADA DE 1990

INTRODUÇÃO

Este Capítulo aborda o processo de revisão da legislação de proteção dos mananciais 
da RMSR com o objetivo de clarear alguns aspectos dos conflitos relacionados com a 
sua aplicação e com as demandas pela sua alteração, nas Bacias Hidrográficas dos 
Reservatórios Guarapiranga e Billings. Não se trata, portanto, de uma abordagem 
exaustiva e abrangente de toda a problemática envolvida na proteção das áreas 
produtoras da água utilizada para o abastecimento público da metrópole paulista, a 
qual vem sendo objeto de inúmeros trabalhos, tanto do âmbito acadêmico quanto 
dos órgãos técnicos que subsidiam as ações e o discurso governamental sobre a questão.

No quarto e quinto sub-capítulos apresenta-se o processo recente de revisão da 
legislação de proteção. Inicialmente através da apropriação, pelas Prefeituras, 
dos princípios conceituais do modelo de proteção, tendo em vista a construção de 
alternativas a esse modelo. Num segundo momento, no contexto da consolidação 
democrática, quando a cena se altera com a criação de novos canais de participação 
da população, e o processo de revisão é explicitamente assumido pelo governo do 
Estado. O sub-capítulo 5 apresenta de forma um pouco mais detalhada o processo 
de elaboração das Leis Específicas das Áreas de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais Guarapiranga e Billings, a partir da aprovação da chamada “nova 
lei dos mananciais", em 1997, e da instalação dos Sub-Comitês das Bacias 
Hidrográficas Cotia-Guarapiranga e Billings-Tamanduateí. Jim especial, busca 
iluminar o papel do discurso ambientalista, que interfere nos debates de forma 
ambígua, deslizando da defesa genérica de direitos sociais para uma argumentação 
que dá_ suporte à responsabilização das vítimas, ou seja, das classes populares, 
pela degradação dos recursos naturais.
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No período em que a LPM foi aprovada, São Paulo vivia uma crise de escassez de 
água. A principal causa dessa escassez era a poluição dos recursos hídricos da região, 
em função do crescimento da população, das atividades industriais e da falta de 
tratamento dos esgotos. Assim como em outros casos de crises capitalistas de escassez, 
a crise da água foi resolvida por meio de investimentos no setor, com a execução das 
obras de reversão das nascentes do Piracicaba para o sistema Cantareira, no momento 
em que essa solução foi encampada por um grupo de interesses economicamente 
poderoso. Todavia, para a opinião pública, as coisas se apresentaram de forma 
invertida. A solução real, de custo milionário, adotada como resposta à demanda por 
ampliação do sistema metropolitano de abastecimento de água, apresentou-se como 
um “reparo” conjuntural inevitável, enquanto a solução ideal, formulada ao nível

1 - RETOMANDO A QUESTÃO DA PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS

O Capítulo II já apresentou o contexto no qual foi aprovada a Legislação de Proteção 
aos Mananciais (LPM) da Região Metropolitana de São Paulo. Também esclareceu 
que essas medidas foram tomadas 50 anos depois do abandono do “modelo de bacias 
protegidas , vigente até 1928, quando se costumava desapropriar as bacias de 
drenagem dos reservatórios de água utilizados para abastecimento público. 
Teoricamente, o longo período de omissão do poder público em relação a uma política 
de conservação dos recursos hídricos, teria como justificativa um excesso de 
confiança nas possibilidades de tratamento da água bruta, assumido a partir de 
1926, quando teve início a utilização do cloro como agente desinfetante (JNS/ 
UMAH/SRL, 1992). Aperfeiçoamentos tecnológicos posteriores demonstraram os 
limites dessa panacéia, com a descoberta de compostos cancerígenos, formados 
pela reação entre o cloro e a matéria orgânica presente na água (id.ib.'). Novas 
descobertas conseguiram maior controle e segurança para os sistemas de tratamento 
das águas, mas a eutrofização dos reservatórios surgiu como nova ameaça, 
decorrente da presença de nutrientes químicos (fósforo e nitrogênio) que induzem 
um crescimento exagerado de algas nas represas. Assim, num momento de crise do 
sistema de abastecimento, a LPM retomou a idéia de proteção das bacias de 
contribuição dos reservatórios, mas dispensou o instrumento da desapropriação 
como meio de garantir essa proteção. Para tanto, optou pela imposição de restrições 
administrativas ao uso do solo, constituindo-se numa lei de zoneamento de 
abrangência metropolitana, apresentada como desdobramento do Plano 
Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, PMDI. Nesse sentido foi apresentada 
como instrumento inovador - legitimado por sua lógica interna, construída sobre 
cálculos e argumentos técnicos consistentes - cuja efetividade e eficiência não foram 
questionadas naquele momento, apesar de toda a irregularidade que já vigorava 
na cidade em relação às legislações de uso e ocupação do solo.
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do discurso do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, PMDI, e traduzida 
na LPM, apresentou-se como solução definitiva e estrutural, capaz de reorientar e 
garantir um processo equilibrado de desenvolvimento para a metrópole.

Apresentada como instrumento essencial para a preservação das condições de 
abastecimento de água da população metropolitana, a legislação dos mananciais nâo 
recebeu críticas dos setores organizados da sociedade, durante o período da sua 
aprovação (Sócrates et alii, 1985; Moreira, 1990). Ao contrário, foi muito bem-vinda, 
na medida em que toda a população padecia com problemas de falta d’água, e 
legitimou-se pela lógica dos seus argumentos técnicos, com o apoio dos envolvidos 
na emergente causa da preservação ambiental. Basicamente, propunha controles 
rígidos sobre o uso do solo das bacias protegidas, de forma a evitar sua urbanização, 
preservar as matas e garantir compatibilidade, entre a geração de cargas poluentes 
e a capacidade natural de depuração dos recursos hídricos. Vinte e sete municípios 
metropolitanos foram abrangidos pela legislação, sendo que oito, ficaram totalmente 
inseridos nas Áreas de Mananciais1. Para cerca de 80% dos mais de 4.000 km2 de 
território abrangido, o limite máximo de densidade populacional foi estabelecido em 
12 habitantes por hectare, o que corresponde a lotes mínimos de cerca de 3.000 m2. 
Na medida em que utilizou diretamente o parâmetro densidade de população, para 
estabelecer as limitações de uso do solo, a LPM criou limites absolutos para o 
crescimento demográfico em mais da metade da RMSR e representou um verdadeiro 
“congelamento” de diversos municípios. Ajustificativa para a adoção desses limites 
foram os estudos técnicos sobre a capacidade de auto-depuração dos recursos hídricos, 
sem considerar a possibilidade de se aumentar essa capacidade através de sistemas 
de tratamento de esgotos.

Os efeitos sobre o valor da terra, de dispositivos tão restritivos, foram desconsiderados. 
A localização das sub-bacias protegidas pela LPM coincidia com a periferia da mancha 
urbana metropolitana e, parcialmente, com as áreas de expansão dos loteamentos 
irregulares e precários que começaram a surgir na década de 40, como forma de 
“solução” para a demanda habitacional insolvável de mais da metade da população. 
O estabelecimento de restrições legais à ocupação das áreas produtoras de água, 
desvinculadas de políticas habitacionais e de outras medidas de regulação pública 
sobre o mercado fundiário, contribuiu para a desvalorização relativa dessas terras e 
decorrente aumento da concentração das moradias populares nas áreas protegidas. 
Tampouco foram reconhecidos os interesses dos moradores e agricultores da região e 
dos proprietários das terras que já estavam parceladas para usos urbanos, nas franjas

1 - Os Municípios de Embu-Guaçu. Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra tem 100% do seu território em APM. Os Municípios de Salesópolis e Vargem Grande Paulista 
tem, respectivamente. 98% e 93% do território em APM.
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Cabe recordar que a tendência de ocupação de áreas não dotadas de infra-estrutura, 
localizadas na periferia da mancha urbana, é comandada e integra o processo real de 
estruturação da metrópole. Os moradores desses bairros são trabalhadores que 
precisam, ao mesmo tempo, resolver seu problema de moradia e garantir condições 
mínimas de acesso diário aos locais de trabalho. Assim, de todo o território abrangido 
pela legislação dos mananciais, as bacias dos reservatórios Guarapiranga e Billings, 
foram as mais afetadas pela ocupação irregular, por estarem mais próximas de pólos 
de empregos, localizados nos bairros industriais do ABC e na periferia do setor 
sudoeste da Capital, onde se concentram as residências da alta renda e, mais 
recentemente, um pólo de serviços ultramodernos.

de expansão da cidade. Por outro lado, foi superestimada a capacidade de fiscalização 
necessária para impor regras tão conflitantes com os interesses da propriedade 
imobiliária, provavelmente sob efeito do autoritarismo reinante. A autonomia dos 
governos Municipais, para dispor sobre o uso do solo nos seus territórios, foi 
“atropelada” pelo Governo do Estado, legalmente apoiado nas disposições federais 
relativas às questões de interesse regional metropolitano. Enfim, a LPM não tardou 
muito para suscitar conflitos de diversas ordens: políticos, sociais e econômicos, que 
se estendem até o presente.

:|

O caso da Billings é emblemático da distância entre o discurso do planejamento e as 
políticas públicas reais. Enquanto o PMDI e a LPM definiam-na como manancial de 
água para abastecimento público e restringiam a urbanização da sua bacia, mantinha- 
se em vigor a vinculação dessa Represa ao sistema de produção de energia, e o 
bombeamento das águas poluídas de toda a área metropolitana, que a transformavam 
numa grande lagoa de tratamento de esgotos.
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2 - Leis Estaduais n° 898/75 e n° 1.172/76; Decreto Estadual n° 9.714/77.
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2 - AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LPM E AS 
DIFICULDADES DA SUA APLICAÇÃO

possibilidades de utilização dos terrenos localizados nas áreas ediflcáveis, foi 
definida através de limites máximos de densidade populacional. A máxima densidade 
admitida em toda a APM está nas áreas de classe A, e é de 50 hab/ha, correspondendo

A Legislação de Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, 
LPM, editada entre 1975 e 19772, abrangeu as bacias de todos os reservatórios 
(existentes e projetados) que integravam o sistema metropolitano de abastecimento 
de água proposto pelo PMDI, ou seja, as bacias rios e dos Reservatórios: Guarapiranga, 
Billings, Capivari-Monos e França ao sul; Ponte Nova, Taiaçupeba, Paraitinga, 
Biritiba, Jundiaí, Itatinga, Itapanhaú e Guaió, a leste; Pedro Beicht e Cotia, a oeste; 
Cabuçu, Engordador, Juqueri e Jaguari, ao norte (Lei Estadual n° 898/75). Através 
da LPM, 53% do território da Região Metropolitana, correspondendo a 4.234 km2, 
foram classificados como Áreas de Proteção aos Mananciais, APM.

A LPM tratou das áreas protegidas exclusivamente a partir da ótica da preservação 
dos reservatórios, tomando por base estudos técnicos de geração de cargas poluidoras 
pelas diversas atividades urbanas e rurais e a capacidade de assimilação dessas cargas 
pelos corpos d'água. A partir desses estudos, foram diretamente deduzidos os limites 
máximos de aproveitamento de solo, independentemente da dinâmica de estruturação 
urbana dos 27 municípios abrangidos pela legislação. Conforme estabelecidas na 
Lei Estadual n° 1.172/76, essas limitações compreendem:

Áreas não edificáveis (designadas como áreas de Io categoria), abrangendo as 
seguintes situações: (i) as faixas de 50 m. situadas às margens dos reservatórios 
e dos rios elencados na Lei n° 898/75; as faixas de 20 m. marginais aos seus 
afluentes diretos e as faixas estabelecidas como non aedificandi pelo Código 
Florestal, para os demais cursos d’ 'água; (ii) as áreas com declividades superiores 
a 60%; (iii) as áreas cobertas com mata e toda forma de vegetação primitiva.
Áreas edificáveis (designadas como áreas de 2o categoria), compreendendo: (i) 
áreas de classe A, constituídas pelas áreas que já estavam arruadas e ocupadas, 
apresentando densidade demográfica superior a 30 hab/ha, quando a LPM foi 
aprovada, bem como as áreas já arruadas contíguas às anteriores; (ii) áreas de 
classe B, constituídas por uma faixa de área contígua às de classe A, cuja área e 
largura seria definida através de cálculos que levavam em consideração a sua 
distância em relação às áreas de Ia categoria e a área total da classe A envolvida; 
(iii) áreas de classe C, constituídas por todas as demais áreas.
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Enfim, além de exigente, a LPM é de aplicação extremamente complicada e difere 
totalmente dos zoneamentos clássicos utilizados pelas Prefeituras, nos quais,

Cabe destacar que a aplicação dos dispositivos delimitadores das áreas de Ia categoria 
é bastante difícil. Conforme Moreira (1990:74): “A lei define como área preservada 
as faixas marginais aos corpos d'água protegidos, assim como as matas e todas as 
formas de vegetação primitiva. Mas qual margem ou qual mata? Ambas são mutáveis.”

aproximadamente a um terreno com área mínima de 700 m2. Nas áreas de classe B 
e C, a densidade máxima admissível tem de ser calculada caso a caso, em função das 
distâncias entre o terreno e as áreas de Ia categoria e de classe A, mais próximas. As 
densidade serão maiores quanto mais perto o terreno estiver das áreas de classe A e 
mais longe das faixas de Ia categoria. De qualquer modo, a densidade máxima 
admissível é de 34 hab/ha, atingível apenas em glebas grandes, que estejam a mais 
de 1000 metros de distância de faixas de Ia categoria, o que é quase impossível de 
acontecer . Na maioria dos casos das áreas de classe B e C, os lotes mínimos irão 
variar entre 1.500 e 6.000 m2, aproximadamente. Cabe destacar que a definição da 
densidade admissível envolve cálculos que tem que ser feitos caso a caso, para cada 
terreno ou gleba.

3 - Conforme já visto no Capítulo II. foram responsáveis pela aplicação da LPM a Emplasa (1976 a 1988), a 
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano (1988 a 1991) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(de 1991 em diante).

Além desses limites de densidade, também incidem nas APM, dentre outras normas: 
destinaçâo prioritária de todos os recursos hídricos ao abastecimento de água; 
exigência de áreas permeáveis nos lotes;
limite máximo de 2 pavimentos para as edificações, restrito a algumas 
situações localizadas nas áreas de classe A, sendo exigido padrão horizontal 
para todas as demais áreas;
proibição para a instalação de sistemas públicos de abastecimento de água e 
coleta de esgotos nas áreas de classe C e em todas de Ia categoria;
proibição para a disposição de resíduos sólidos coletados por sistema de limpeza 
pública em toda a APM;
normas especiais para atividades agrícolas, considerando limites para o uso 
de fertilizantes;
aprovação prévia da CETESB e do órgão estadual responsável pela aplicação 
da LPM3, para qualquer atividade ou intervenção (edificação ou reforma para 
uso residencial, comercial, industrial, institucional, de serviços, loteamento, 
infraestrutura, movimento de terra, remoção da vegetação, mineração, 
agricultura, etc.) na APM, independentemente do porte ou localização do 
empreendimento.
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geralmente, as zonas são porções territoriais homogêneas, dentro das quais as regras 
são iguais para todos os terrenos, permitindo aos interessados conhecer os parâmetros 
básicos que definem as suas possibilidades de aproveitamento, independentemente 
de consultas caso a caso ao órgão público competente. Como agravante, os 
empreendimentos tem de ser aprovados nas duas instâncias de governo (estadual e 
municipal), atendendo a legislações diferentes, que são concebidas a partir de 
pressupostos também diferentes. No caso do Município de São Paulo, a LPM abrange 
zonas urbanas e zonas rurais. De acordo com a lógica do zoneamento municipal, as 
zonas urbanas são preferenciais para a ocupação, pois ali já existe infraestrutura, 
que deve ser aproveitada, evitando-se a manutenção de vazios ociosos e a expansão 
da cidade para áreas onde a infraestrutura ainda não existe. Nesse sentido, o 
zoneamento municipal é muito mais permissivo nas zonas urbanas e restritivo nas 
zonas rurais. Para a LPM, as possibilidades de ocupação são definidas pelas condições 
de proteção da qualidade das águas das represas e características do meio físico. 
Quanto mais longe o terreno estiver dos reservatórios, maiores serão seus potenciais 
de aproveitamento, independentemente (nos casos de áreas de classe C) de estar em 
zona urbana, ou rural e, nestes casos, distante de qualquer infraestrutura existente.

Por outro lado, a enorme extensão da APM, associada à grande quantidade de 
parâmetros da LPM e dificuldades quanto à aferição do seu efetivo atendimento - 
dado que eles decorrem de cálculos complicados cujos resultados não são evidentes - 
complicam sobremaneira a sua fiscalização, exercida por um único órgão estadual, 
que nunca dispôs de muitos recursos para essa finalidade. Os municípios têm a 
atribuição de fiscalizar a abertura de novos loteamentos mas seus técnicos não têm 
capacitação e tampouco competência legal para impor os demais parâmetros da LPM. 
Considerando-se a dificuldade de se atender simultaneamente (mesmo para os agentes 
que tiverem intenção de fazê-lo) parâmetros de dois sistemas diversos de legislação 
de uso e ocupação do solo, concebidos a partir de premissas diferentes e aplicados 
por órgãos diferentes, explica-se o abandono das APM pela parcela do mercado 
imobiliário que atua dentro da formalidade, buscando preservar o valor de seus 
investimentos através das garantias do direito de propriedade oferecidas pelo 
judiciário com base no sistema cartorário de registros de imóveis. Somada à tendência 
geral de expulsão dos extratos de menor renda da população para a periferia urbana, 
ou seja para fora das áreas mais valorizadas da cidade em função de serem melhor 
dotadas de infraestrutura e preferidas pelo próprio mercado imobiliário formal, define- 
se a atratividade que, inadvertidamente, a LPM criou para a localização de 
“empreendimentos” de péssimo padrão urbanístico, irregulares e clandestinos. Como 
já mencionado, essa preferência se concentra nas bacias dos reservatórios 
Guarapiranga e Billings, pela sua localização e condições de acessibilidade às áreas 
com maior oferta de empregos.



3 AS PRIMEIRAS INICIATIVAS DE REVISÃO DA LPM

■

288

A aprovação da LPM não tardou muito para suscitar críticas, provenientes dos agentes 
que tinham interesses diretos nas áreas: moradores, proprietários de terra, industriais, 
comerciantes, agricultores e Prefeituras. A gestão de Paulo Maluf (1979/1982) e de 
José Maria Marin (1982/1983), junto ao governo do Estado, nos períodos subseqüentes 
à aprovação da LPM, se caracterizaram por dar pouca atenção à fiscalização e ao 
controle da ocupação dos mananciais. Ao contrário, ambos tentaram aprovar 
alterações, visando torná-la mais permissiva (Sócrates et a/ú‘,1985). Nesse sentido 
foram aprovados: a Leis n° 2.177/79, que altera a delimitação da área protegida na 
bacia do rio Guaió; o Decreto n° 15.037/80, que regulamenta esta alteração; e a Lei 
n° 3.286/82 que altera a delimitação da área protegida junto ao Rio Tietê, em Mogi 
das Cruzes. Paralelamente, iniciou-se o movimento de moradores de Capela do 
Socorro, que lutaram para conseguir acesso à rede de água potável (ver item 4.2.2.1 
do Capítulo II) e acabaram por conquistá-lo.

Durante sua campanha para governador, Montoro tinha assumido compromissos 
com os ambientalistas e com moradores do entorno da Billings (representados pela 
Comissão de Defesa da Billings), relacionados com a proteção dos mananciais e 
interrupção do bombeamento das águas poluídas do Tietê para a Billings. Ao tomar 
posse, ele tentou resgatar o prestígio da Secretaria de Negócios Metropolitanos e dar 
início a um programa de fiscalização mais rigorosa, coordenado pelo Secretário Almino 
Afonso. Nesse sentido foi aprovada a Lei n° 3.746/83 que exigia pareceres favoráveis 
da CETESB e da SNM, como condição para a tramitação, junto à Assembléia 
Legislativa de qualquer projeto de lei que tivesse como objeto alterações na LPM. Ao 
mesmo tempo, buscou atender a demanda dos moradores da bacia Billings, através 
da "operação saneamento” que sustou o bombeamento das águas poluídas e 
restabeleceu o curso normal dos rios Pinheiros e Tietê. Essa decisão provocou reações 
veementes do setor energético e também gerou a organização da Associação de Defesa 
do Tietê, ADT, formada pelos moradores das áreas localizadas à juzante da barragem 
de Edgard de Souza, que passaram a receber as águas poluídas do Tietê. Em janeiro 
de 1984 realizou-se uma reunião dessa entidade e da Comissão de Defesa da Billings 
com o então Secretário de Obras e Meio Ambiente do Estado, João Leiva, para discutir 
a questão. Essa reunião contou com a presença de 60 prefeitos de cidade localizadas 
ao longo do Tietê, à juzante de Edgard de Souza (Sócrates et alii,1985). Montoro 
recuou de sua proposta inicial e implantou a operação balanceada que consistiu 
numa distribuição “salomônica” dos esgotos e do potencial energético das águas: 
50% das vazões continuaram a ser bombeadas e 50% seguiram seu curso natural. A 
ADT continuou defendendo o “sistema Light”, a retomada do projeto SANEGRAN 
(de tratamento dos esgotos) e a compartimentação dos braços da Billings, visando 
proteger a qualidade de parte das águas (id.ibj.k "operação balanceada” foi mantida.
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1 - Dos representantes da Secretaria de Negócios Metropolitanos e da EMPLASA: 
manifestação favorável à revisão da legislação, aproveitando-se a experiência de 
10 anos da sua aplicação, por parte de Manoel Rocha Carvalheiro, da SNM e de 
Antonio Cláudio Moreira, da EMPLASA (Moreira, 1990),

Assim, as medidas adotadas por Montoro não foram suficientes para acalmar os 
conflitos. O clima de abertura política incentivou a manifestação dos questionamentos 
em relação à LPM, provenientes dos setores da sociedade externos à comunidade dos 
sanitaristas. A FEPASA apresentou projeto para reativar um ramal ferroviário que 
penetra na região, no sentido norte/sul - acompanhando aproximadamente o divisor 
de águas entre as bacias Billings e Guarapiranga - argumentando que seus 500.000 
moradores demandavam por transporte coletivo e tinham direitos à ele. A Prefeitura 
de São Paulo, através da Secretária da Família e do Bem Estar Social, Marta Godinho, 
contratou a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo para fazer uma 
pesquisa sobre a ocupação do entorno dos mananciais da zona sul (Sócrates et 
aliiASfàb.ZW). Segundo as autoras da publicação: “A cidade invade as águas: qual a 
questão dos mananciais?" (id.ib.), onde foram consolidados os resultados da pesquisa 
elaborada no âmbito desse contrato, ele teve o poder de suscitar uma polêmica que 
deixou um saldo positivo. A divulgação do contrato pela imprensa desencadeou 
manifestações do Secretário de Negócios Metropolitanos e dos técnicos da EMPLASA. 
O Secretário Almino Afonso estranhou a iniciativa da Prefeitura e destacou a falta 
de entrosamento entre os dois níveis de governo. O deputado Aluísio Nunes Ferreira, 
presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Estadual formulou convite 
à Secretária Municipal Marta Godinho, para prestar depoimento na Assembléia. 
Segundo o deputado, as discussões em torno do contrato estavam contribuindo para 
expor os conflitos entre a realidade dos fatos sociais, no caso a demanda habitacional 
da população de São Paulo, e a legislação de mananciais (id.ib.). Enfim, o debate 
saiu do campo específico das engenharias energética e sanitária e ganhou for político, 
começando a expor os conflitos sociais relacionados com a LPM, que tinham sido, até 
então, desprezados pelo discurso tecnocrático (id.ib.). Ao mesmo tempo, a Prefeitura 
de São Paulo, através da sua Secretaria da Habitação, cujo Secretário era Arnaldo 
Madeira, adquiriu 160.000 m2 de terras junto à represa Billings para ampliar um 
conjunto habitacional implantado anteriormente. Na discussão da proposta, se 
posicionaram contrariamente a ela: o representante da APEDEMA, Fernando Vitor, 
através da Comissão de Defesa da Billings, a representante da Secretaria do 
Planejamento da própria Prefeitura de São Paulo, Rosa Kliass e o diretor de recursos 
naturais da EMPLASA, Sadalla Domingos. (Sócrates etalii, 1985:76). Tanto o projeto 
da FEPASA quanto o da PMSP foram vetados, mas, em 1984, Montoro criou uma 
comissão especial para analisar a legislação de mananciais e propor seu 
aperfeiçoamento. Os debates da comissão revelaram os seguintes posicionamentos:
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sugestões para a revisão, por parte de Domingos Theodoro de Azevedo, da 
EMPLASA, abordando: (i) problemas decorrentes da falta de fiscalização, no 
período de vigência da legislação, e descompasso entre as suas disposições e a 
ocupação real; (ii) problemas de entendimento da lei, em função da sua 
complexidade técnica, e sugestão para sua alteração no sentido de garantir clareza 
e transparência dos seus parâmetros; (iii) necessidade de ajustes dos parâmetros 
técnicos, em função de estudos posteriores à aprovação; (iv) necessidade de 
regulamentação dos dispositivos relativos ao uso agrícola, de competência da 
Secretaria Estadual da Agricultura; (v) necessidade de uma política de 
regularização na área; (vi) criação de mecanismos que permitissem flexibilização 
dos parâmetros, especialmente para os municípios inteiramente inseridos na 
APM. (Moreira, 1990).

Na época desse debate, as demais entidades de classe, como a ABES, o Instituto de 
Engenharia, e a Associação paulista dos Empreiteiros de Obras Públicas, APEOR 
estavam envolvidas com as discussões em torno do projeto SANEGRAN e não se 
manifestaram sobre a revisão da LPM. Por outro lado, a grande imprensa não deu 
qualquer espaço para os interesses das entidades de defesa dos bairros populares de 
baixa renda (Sócrates et alii, 1985:106). Finalmente, as Prefeituras, que tinham

2- Da sociedade civil:
Comissão de Defesa da Billings: declarações contrárias à revisão da LPM, com o 
argumento de que a sua revogação iria beneficiar as empresas públicas 
interessadas em grandes obras de adução de bacias distantes e os proprietários , (
de terra; desconfiança das intenções da Prefeitura de São Paulo, em função dos 
estudos contratados pela Secretária Marta Godinho; apoio à criação de 
mecanismos de compensação aos Municípios que sofrem com restrições ao seu 
desenvolvimento, em função das disposições de proteção. (Sócrates etalii, 1985): ‘ 
Sociedade Amigos de Riviera Paulista (Bacia do Guarapiranga), representada 
por seu presidente Ivan Whately: declarações em defesa da preservação da LPM 
e dos parâmetros de baixa densidade para o uso do solo, visando evitar a 
desvalorização da área pelos bairros populares e favelas. (Sócrates et alii, 1985) 
Comissão de Defesa da Represa Guarapiranga, integrando várias Sociedades 
Amigos de Bairros da zona sul e entidades ambientalistas: declarações em defesa 
da manutenção dos parâmetros de baixa densidade da LPM e contrárias às obras 
de duplicação da estrada de Parelheiros e do ramal ferroviário da FEPASA, 
entendendo-os como indutores de novas ocupações. (Sócrates et alii, 1985).
Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB: manifestação contrária à alteração da 
LPM introduzida pela Lei n° 3.286 de 1982 que altera os limites de proteção dos 
mananciais no Município de Mogi das Cruzes. (Sócrates et alii, 1985).
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evidentes problemas com a LPM, se preservaram de manifestá-los explicitamente, 
talvez em função da grande influência e poder de mobilização que o ambientalismo 
passou a ter, junto à mídia, num período em que estavam programadas eleições diretas 
para todos os níveis de governo.

A Comissão, criada por Montoro visando estudar e propor aperfeiçoamentos para a 
LPM, não formulou nenhum projeto para a sua revisão, limitando-se a recomendar 
(Moreira 1990:43):

estudos para a compensação financeira dos Municípios inseridos na APM; 
prioridade para a implantação de infraestrutura de saneamento na APM;
compatibilização das legislações municipais de uso e ocupação do solo com 
a LPM;
descentralização e aperfeiçoamento do processo de aprovação de 
empreendimentos particulares na APM;
reestudo dos critérios de aplicação dos índices urbanísticos da LPM e dos limites 
de área construída para uso industrial (considerando que, com a aprovação da 
Lei n° 1817/78 do zoneamento industrial, esse limite ficara estabelecido em 
2.500 m2).

A EMPLASA reiterou essas recomendações complementando-as em alguns detalhes. 
Segundo Moreira (1990:46), o governo não se dispunha a propor, ele mesmo, a revisão 
da LPM, mas oferecia subsídios para que outros agentes assumissem a iniciativa. 
Em 1986, o deputado Aurélio Ribeiro apresentou na Assembléia Legislativa o projeto 
de lei n° 508/86, com proposta de regularização de construções e loteamentos 
existentes nas áreas de mananciais, sem maiores desdobramentos. Em 1988, na gestão 
de Quércia, o executivo encaminhou o PL n° 262/88, elaborado pela EMPLASA, 
contendo alterações da LPM também no sentido de permitir regularizações. Nenhum 
desses projetos foi levado ao Plenário da Assembléia e tampouco trataram de 
alterações mais substantivas no modelo da Lei ou no sistema de gestão das áreas, 
mantendo a centralização dessas funções no âmbito do governo do Estado. Ainda na 
gestão de Quércia, através do Decreto n° 29.355/88, a Secretaria de Negócios 
Metropolitanos foi transformada em Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano, que assumiu as competências para aplicação da LPM. Em 1991, na gestão 
de Fleury, as competências para a aplicação da legislação dos mananciais passaram 
para a Secretaria do Meio Ambiente, através do Decreto Estadual n° 33.135/91. O 
governo do Estado não elaborou nenhuma nova proposta de revisão da LPM, mas 
continuou investindo em estudos para isso. Nesse sentido contratou, através da SMA, 
o consórcio JNS/UMAH/SRL para elaborar estudos de “Revisão, Atualização e 
Aperfeiçoamento dos Critérios Técnicos e da Base Institucional da Legislação de 
Proteção aos Mananciais de Interesse da RMSP" (JNS/UMAH/SRL, 1992).
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Paralelamente, foi aprovada a Lei n° 7.663/91, dispondo sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos e criando o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos, SIGRH, que passaria a ter grande participação na questão dos mananciais, 
especialmente depois da instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e 
dos Sub-Comitês das Bacias Guarapiranga e Billings.
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Por um lado, prestou todo apoio à constituição de um grupo pioneiro de fiscalização 
integrada das áreas de proteção, que foi denominado SOS Mananciais e teve vários 
desdobramentos. Inicialmente o grupo foi formalizado através da assinatura, em 03/ 
06/91, de um Termo de Cooperação Técnico-Administrativo, visando a integração de 
atividades para a fiscalização e proteção das bacias hidrográficas do Guarapiranga e 
Capivari-Monos, celebrado entre a Secretaria do Meio Ambiente, de Energia e 
Saneamento, e Segurança Pública, Polícia Militar, CETESB, SABESP e Eletropaulo, 
além das Prefeituras de São Paulo, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra 
e Juquitiba. A participação da Prefeitura de São Paulo nesse grupo 
intergovernamental foi autorizada pela Portaria Municipal n° 237, de 22/07/91. O 
grupo passou a promover ações fiscalizatórias conjuntas, com algum sucesso 
(SMA.1999). Em 1994, o SOS Mananciais-Guarapiranga foi reorganizado, através 
de novo Termo de Cooperação Técnico-Administrativa assinado em 08/05/94 pelo 
Estado de São Paulo e Prefeituras de São Paulo, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra, com vigência de 4 anos e 
tendo por objeto a fiscalização integrada das áreas pertencentes à Bacia do 
Reservatório Guarapiranga, através da constituição de uma Comissão Especial de 
Proteção aos Mananciais, designada CEPM-Guarapiranga. Em 1999/2000, a CEPM- 
Guarapiranga foi desativada. Paralelamente, também em 1994, foi institucionalizada 
a CEPM-Billings, com a participação dos mesmos órgãos estaduais que integravam 
o primeiro SOS-Guarapiranga, acrescidos da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano, CDHU, e integrado pelas Prefeituras de São Paulo, Santo 
André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, além do Serviço 
Municipal de Água e Saneamento de Santo André, SEMASA, do Departamento de 
Águas e Esgotos de São Bernardo e de representante do Consórcio do Grande ABC. 
Diferentemente da CEPM-Guarapiranga, o grupo de fiscalização da Billings montou 
uma estrutura que envolveu a organização de uma Plenária da CEPM-Billings, da 
qual também participavam formalmente entidades da sociedade civil, em condições

Em 1989, Luiza Erundina, do Partido dos Trabalhadores, assumiu a Prefeitura da 
Capital com amplo apoio dos movimentos de habitação e regularização dos 
loteamentos clandestinos. Em especial, tinha compromissos com a melhoria das 
condições habitacionais dos moradores dos bairros populares das áreas de mananciais. 
A expansão das redes de água e de esgoto desses bairros, que tinha sido iniciada pela 
SABESP em 1980, encontrava problemas de continuidade relacionados com as 
restrições da LPM e com os próprios interesses econômico-financeiros da empresa. 
Pela primeira vez, a Prefeitura da Capital enfrentou abertamente o debate sobre a 
política de proteção dos mananciais, fazendo isso através de dois encaminhamentos.
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Por outro lado, a Prefeita constituiu, através da Portaria n° 282/89, um grupo de 
trabalho inter-secretarial com o objetivo de analisar a realidade da ocupação das 
porções paulistanas das bacias Billings e Guarapiranga, e propor um plano de 
preservação, uso e ocupação do solo para as áreas. O GT levantou os loteamentos 
irregulares e favelas existentes na área, as atividades agrícolas e de mineração, os 
principais eixos de penetração da ocupação, os equipamentos públicos e a situação 
da infraestrutura. As taxas de crescimento demográfico revelaram cjue a dinâmica 
de ocupação da região tinha se modificado na década de. 60, denotando grande 
intensificação que não tinha sofrido alterações com a aprovação da LPM. O 
levantamento das favelas, feito com base no Censo de Favelas do Município de São 
Paulo, de 1987 (Sehab, 1987), revelou a existência de 305 núcleos de favelas, com 
aproximadamente 25.000 barracos, na porção paulistana da APM (Véras e Taschner, 
1990). O GT também elaborou um quadro comparativo entre a legislação municipal 
de uso e ocupação do solo e a LPM. As conclusões dos trabalhos apontaram:

a incompatibilidade entre as legislações;
o fato de que a ocupação real, apesar de irregular, estava mais próxima das 
disposições da lei municipal do que da lei estadual;
uma caracterização de 3 grandes áreas homogêneas quanto à ocupação, que foram 
denominadas de setores 1,2 e 3, caracterizando-se: (i) o setor 1 como continuidade 
da mancha urbana da cidade, apresentando área totalmente urbanizada, com 
predominância de padrão precário e concentrando a quase totalidade das favelas; 
(ii) o setor 2 como front da expansão urbana, apresentando loteamentos esparsos, 
poucas favelas, atividades agrícolas e alguns clubes; (iii) o setor 3, correspondendo 
ao extremo sul do Município, com densidade populacional muito baixa, e 
predominância de cobertura vegetal, matas e reflorestamentos4.

Essa caracterização desdobrou-se em diretrizes para os 3 setores, destacando-se:
Setor 1: consolidação da urbanização; regularização e recuperação urbanística 
das favelas e assentamentos precários, com prioridade para o sistema de coleta e 
interceptação de esgotos; aproveitamento do potencial de adensamento criado 
pela infraestrutura existente e projetada, viabilizando a produção de habitações 
de interesse social (nos vazios adequados a essa finalidade) para atendimento da 
população moradora de áreas de risco e de terrenos cuja urbanização fosse

de paridade com os membros das Prefeituras e do Estado, e que tem funções de 
avaliar os trabalhos da Comissão, pronunciar-se sobre planos e projetos públicos e 
privados que possam ter impacto sobre a bacia, recomendar medidas mitigadoras, 
coordenar a divulgação da legislação ambiental e recomendar o aperfeiçoamento e 
atualização da LPM (SMA.1999).
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A análise e diretrizes do GT passaram a orientar as atividades do grupo integrado de 
fiscalização, que se concentraram no frontde expansão da mancha urbana, deixando 
de se pulverizar em torno na enorme quantidade de irregularidades5. Por outro lado, 
foram incorporadas na proposta de Plano Diretor que foi encaminhada à Câmara 
pelo Executivo Municipal, definindo-se: o setor 1 como zona urbana não adensável, 
com a delimitação de zonas de interesse social nas áreas de regularização fundiária; 
o setor 2 como zona rural, com enclaves de zonas de preservação permanente e de 
núcleos urbanos, e o setor 3 como zona de preservação permanente, sempre com 
transferência de direito de construir das zonas de preservação permanente para fora 
das áreas de mananciais. Finalmente, constituíram subsídio para o planejamento e 
execução de obras de urbanização de favelas no setor 1, onde a ocupação se 
caracterizava como irreversível e a precariedade dos assentamentos impunha maiores 
riscos, tanto à população moradora quanto à qualidade das águas dos mananciais.

Cabe destacar que a iniciativa da Prefeitura de São Paulo não foi isolada. No mesmo 
período, as Prefeituras do ABC criaram o Consórcio Intermunicipal de Bacias do Alto 
Tamanduateí e Billings, integrado pelas Prefeituras de Santo André, São Caetano, 
São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá, visando uma 
articulação política para desenvolvimento da região do Grande ABC e o 
encaminhamento integrado de seus pleitos junto ao governo estadual e federal. Dentre

desaconselhável (parte das ocupações em áreas de Ia categoria); controle da 
valorização fundiária no setor, evitando-se a reprodução do processo de expansão 
periférica; restrições à verticalização e à localização de pólos de desenvolvimento; 
controle e restrição para a implantação de meios de transporte de massa e sistema 
viário de grande capacidade.
Setor 2: controle da expansão e consolidação dos núcleos urbanos já existentes; 
consolidação das áreas de produção agrícola, mediante programas de apoio aos 
produtores; incentivo à localização de atividades de lazer, dentre outras 
compatíveis com a proteção dos recursos hídricos; recuperação das áreas 
degradadas por mineração; criação de parques, mediante transferência de 
potencial construtivo para fora das áreas de mananciais, dentre outros 
instrumentos; cadastramento das propriedades fundiárias.
Setor 3: preservação da vegetação natural existente; incentivo à silvicultura; 
manutenção e manejo dos reflorestamentos; criação de parques e reservas 
particulares, mediante transferência de potencial construtivo para fora das áreas 
de mananciais, dentre outros instrumentos; cadastramento das propriedades 
fundiárias.
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as questões prioritárias da agenda do Consórcio constava o equacionamento conjunto 
da disposição final do lixo dos Municípios e a retomada das discussões sobre o 
bombeamento de esgotos para a Billings versus sua recuperação como manancial de 
água para o abastecimento.

Paralelamente, em 1991, ocorreu um fenômeno expressivo de floração de algas na 
represa Guarapiranga desencadeado pelo lançamento de esgotos não tratados. Tanto 
as algas quanto as estratégias utilizadas no seu combate provocaram reações dos 
consumidores, em função de causarem gosto desagradável na água (DAE, 1992), Na 
época, a contribuição da Guarapiranga para o sistema de abastecimento de água da 
metrópole representava cerca de 20% deste e, segundo os especialistas, a floração de 
algas constituía sinal de degradação irreversível e provável perda do manancial para 
o abastecimento. A partir desse evento, a SABESP procurou a Prefeitura de São 
Paulo, visando equacionar uma ação conjunta de despoluição da Guarapiranga, que 
se consubstanciou no Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga. 
O Programa obteve financiamento do Banco Mundial (BIRD)6 e foi concebido como 
um conjunto de obras de saneamento e de infraestrutura urbana, visando a 
recuperação ambiental da bacia e, ao mesmo tempo, consignando recursos para 
estudos destinados ao equacionamento de uma nova política de proteção do 
reservatório. As obras previstas abrangiam a urbanização de 139 favelas existentes 
na bacia apenas no Município de São Paulo, a extensão da infraestrutura de 
saneamento para inúmeros loteamentos irregulares, intervenções em áreas de risco, 
a reversão das vazões de dois córregos para fora da bacia e a implantação de novos 
parques, pela SMA. Também estavam previstas obras de infraestrutura em 
assentamentos populares nos municípios de Embu e Itapecerica da Serra, a serem 
executados pela Sabesp e Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano, CDHU. Grande parte das intervenções previstas, como por exemplo a 
urbanização das favelas em margens de córregos e a reversão dos córregos Itupu e 
Guavirutuba, contrariava as disposições da LPM. Assim, o Programa teve que ter 
um licenciamento especial, com base no artigo 7o da Lei n° 898/75, que previa 
tratamento específico para obras públicas, e através da apresentação de EIA/RIMA, 
que foi aprovado em 1992 (Deliberação CONSEMA n° 11, de 27/03/92). Dentre os 
argumentos apresentados como justificativa do Programa, constavam:

a irreversibilidade da ocupação existente;
a necessidade de intervenções emergenciais de recuperação, sob pena de perda 
do manancial;

0 - Depois de várias adaptações de prazos e escopo, o Programa Guarapiranga foi orçado em US$ 330 milhões, dos 
quais 50% foram financiados pelo Banco Mundial e 50% foram de recursos próprios dos órgãos executores Desse 
total, cabiam à Prefeitura de São Paulo US$ 33 milhões. As obras a cargo da PMSP começaram a ser executadas 
em 1994 e receberam um aporte de recursos não financiados de mais US$ 150 milhões. Assim, no total, os 
investimentos do Programa foram da ordem de USS 480 milhões, sendo que. no caso da PMSR foram executados 
cerca de 60% das obras previstas (SEHAB, 2000).
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Ainda que grande parte das obras programadas tenha sido executada, elas não 
envolveram a regularização fundiária dos assentamentos. Por outro lado, depois da 
aprovação da Constituição Federal, intensificou-se a ação do Ministério Público na 
exigência do cumprimento da legislação ambiental. Como a LPLM continuava em 
vigor, definindo a irregularidade da maior parte das áreas objeto do Programa 
Guarapiranga, criou-se uma situação confusa do ponto de vista legal. As ações de 
desfazimento de loteamentos movidas pelo Ministério passaram a considerar o 
Programa, mas, nos casos em que as obras previstas não tinham sido executadas, os 
moradores continuaram sendo ameaçados pelas ações de desocupação. Por outro 
lado, o Programa não abrangeu a bacia Billings, que ficou muito mais vulnerável a 
esse tipo de ação judicial.

a necessidade de revisão da LPM, dada sua ineficiência como instrumento de 
controle da expansão urbana nas áreas de maior pressão por ocupação.

No final de 1999, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e a Prefeitura de São 
Paulo estavam novamente envolvidas na elaboração de um novo pedido de 
financiamento para completar as obras do Programa Guarapiranga e estendê-las 
para a Bacia Billings. Desta vez o projeto, designado Projeto de Saneamento Ambiental 
dos Mananciais Alto Tietê, foi desenvolvido com a participação da sociedade civil, 
das Prefeituras do ABC e de um número mais amplo de órgãos públicos, a partir da 
instituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e dos seus Sub-Comitês.
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5.1 - Participação social

1 - Atualmente o órgão responsável pela outorga do direito de uso da água é o DAEE.
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Paralelamente à execução do Programa Guarapiranga, teve início a implantação do 
novo modelo de gestão dos recursos hídricos, instituído com a aprovação da Lei n° 
7.663/91, da Política de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Dentre os princípios 
básicos da Política, destacam-se:

o gerenciamento descentralizado e participativo, integrando atores do governo 
estadual, prefeituras e sociedade civil;
o reconhecimento dos recursos hídricos como bem público de valor econômico, 
cuja utilização deve ser cobrada.

na gestão das águas

Atendendo ao primeiro princípio foi criado o Sistema Integrado de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos, SIGRH, regulamentado pelos Decretos n° 36.787/93, n° 38.455/94 
e n° 39.742/94, e constituído por órgãos colegiados (consultivos e deliberativos) e por 
órgãos técnicos. Como já mencionado no item 4.2.4 do Capítulo II, os órgãos colegiados 
são o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CRH, e os Comitês de Bacias 
Hidrográficas, CBHs, sendo estes os órgãos descentralizados. O suporte técnico dos 
Comitês é garantido pelo governo estadual no que diz respeito ao CRH, mas depende 
da instituição de Agências de Bacias, a serem custeadas por meio da cobrança pelo uso 
da água, no que diz respeito aos Comitês. O suporte financeiro do sistema é o Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, constituído por diversas fontes, dentre as 
quais recursos orçamentários, empréstimos nacionais ou internacionais, a compensação 
que o Estado recebe em decorrência de aproveitamentos hidrelétricos (royalties) e, em 
especial, a cobrança pelo uso da água. Até o final de 2001 essa cobrança não tinha sido 
aprovada, o Estado nunca repassou recursos para o FEHIDRO e o orçamento deste 
estava restrito aos royalties referentes à produção de energia, importando em cerca de 
R$ 20 milhões anuais, para todo o Estado (Rocha, s/d). O Projeto de Lei sobre a cobrança 
pelo uso da água (PL n° 676/00), encontra-se em discussão na Assembléia Legislativa. 
Ele define que o órgão responsável pela outorga do direito de uso da água7 ou a 
Agência de Bacia podem efetivar a cobrança, sendo obrigatória a manutenção de 
cadastro de usuários, disponível também para os órgãos que licenciam atividades 
poluidoras. O preço do uso das águas para consumo direto fica balizado pelo limite 
máximo de 0,001078 UFESPs por m3 e o preço para diluição de esgotos deverá ser 
estabelecido por regulamento. A proposta da cobrança se baseia nos princípios do 
usuário pagador e poluidor pagador defendidos pela vertente do ambientalismo 
designada como economia ecológica (ver item 6.2 do Capítulo I). Por outro lado, todo
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Todos os órgãos colegiados do SIGRH têm composição tripartite e igual número de 
representantes do governo do Estado, dos municípios e da sociedade civil. O Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, CBH-AT, foi instalado em 1994, abrangendo 
75% do território da Região Metropolitana de São Paulo e a 99% da sua população, 
que era de 17.878.703 habitantes em 2000 (IBGE, Censo). Dadas a complexidade da 
gestão dos recursos hídricos da metrópole e as peculiaridades das suas sub-regiões, o 
CBH-AT criou cinco Sub-Comitês, correspondendo a cinco sub-bacias, aos quais 
delegou parte de suas funções. Dentre eles estão o Sub-Comitê da bacia Hidrográfica 
Tamanduateí-Billings e o Sub-Comitê da Bacia Hidrográfica Cotia-Guarapiranga.

o sistema de gestão, com base nas bacias hidrográficas, foi inspirado em modelos da 
Europa e Estados Unidos, especialmente o modelo francês (Amaral, s/d), e visa 
equacionar, ao mesmo tempo:

a articulação do poder político-administrativo, que é organizado segundo 
diferentes bases territoriais (os estados e municípios), sobre uma unidade físico- 
territorial que preside à dinâmica de funcionamento do recurso, que é a bacia 
hidrográfica;
a inclusão de todos os interessados, e em especial do poder local, em processos 
decisórios que envolvem conflitos e incertezas;
a garantia de disponibilização, para todos os agentes, dos dados que informam a 
tomada de decisão, especialmente por se tratar de recursos que estão se tornando 
escassos e são disputados pelos setores ligados aos diferentes usos, tais como 
energia, abastecimento de água e irrigação.

O Sub-Comitê Cotia-Guarapiranga foi instalado em setembro de 1997 e possui 33 
membros distribuídos da seguinte forma:

11 representantes de Municípios, sendo 4 da Capital e 1 de cada um dos outros 
municípios localizados na Sub-Bacia: Cotia, Embu, Taboão da Serra, 
Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço e Juquitiba;
11 representantes do governo Estado, correspondendo aos seguintes órgãos: 
SABESR DAEE, CETESB, Polícia Florestal e de Mananciais, e Secretarias 
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Habitação, Saúde, Agricultura, 
Educação e Transportes Metropolitanos.
11 representantes da sociedade civil, sendo: 3 representantes de associações 
de bairros, correspondendo ao segmento de usuários de água para consumo 
doméstico; 2 representantes de entidades empresariais, correspondendo ao 
segmento de usuários de água para consumo industrial, comercial e agrícola;
1 representante de entidade empresarial correspondente ao segmento de 
usuários de água para turismo e lazer; 2 representantes de entidades 
ambientalistas; 1 representante de entidade técnica e/ou profissional; 1 
representante de universidades e institutos de pesquisa; 1 representante 
de entidades de defesa da cidadania.
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O Sub-Comitê Billings-Tamanduateí foi instalado em dezembro de 1997 e possui 
24 membros, sendo:

1 representante de cada um dos 8 municípios localizados na Sub-Bacia: São Paulo, 
São Caetano, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.
8 representantes do governo do Estado, correspondendo aos seguintes órgãos: 
SABESR DAEE, CETESB, EMAE, e Secretarias do Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia, Habitação, e Transportes.
8 representantes da sociedade civil, sendo: 2 representantes de associações de 
bairro, correspondendo ao segmento de usuários domésticos; 1 representante de 
usuários de água para lazer, serviços, agricultura e comércio; 1 representante de 
usuários industriais; 1 representante de entidades ambientalistas; 1 
representante de universidade ou institutos de pesquisa; 1 representante de 
sindicatos; 1 representante de associações técnicas e/ou profissionais.

De acordo com seus regulamentos, a mesa do Comitê e dos Sub-Comitês é constituída 
por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário Executivo, eleitos pelo 
Plenário, com a condição de que cada membro seja proveniente de um dos 3 segmentos 
representados (Estado, Municípios e sociedade civil). Dado que a cobrança pelo uso 
da água ainda não foi institucionalizada, o Comitê e Sub-Comitês funcionam com 
apoio logístico dos próprios órgãos públicos, geralmente dos eleitos para os cargos da 
mesa. Os únicos recursos próprios dos Comitês são provenientes dos royalties da 
geração de energia. De acordo com os critérios do FEHIDRO, o Comitê do Alto Tietê 
recebe cerca de R$ 2,5 milhões anuais desses recursos, dos quais 10% podem ser 
usados para custeio e os restantes devem ser aplicados no financiamento de projetos 
de interesse da Bacia. O Comitê distribui parte do total dos seus recursos aos Sub- 
Comitês, que contam com um orçamento anual de aproximadamente R$ 400 mil, 
sujeitos às mesmas regras.

O principal assunto de pauta dos Sub-Comitês Cotia-Guarapiranga e Billings- 
Tamanduateí, desde sua criação, tem sido os conflitos relacionados com as Áreas de 
Proteção aos Mananciais e a destinação dos recursos do FEHIDRO. As Atas de 
reuniões plenárias dos Sub-Comitês demonstram que esses recursos são arduamente 
disputados entre entidades da sociedade civil e órgãos públicos. As decisões sobre a 
eleição dos projetos financiados são processos demorados e altamente burocratizados, 
dos quais todos os atores participam. Para as entidades da sociedade civil, a obtenção 
desses recursos torna-se, muitas vezes, condição de viabilidade da sua existência. No 
caso dos órgãos públicos, percebe-se a tendência de repasse, para o sistema dos 
Comitês, de atribuições que anteriormente eram assumidas diretamente pelo poder 
público, como a elaboração de levantamentos aerofotogramétricos, ou mesmo de
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Os trabalhos da Comissão foram impulsionados na gestão de Fábio Feldman na 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado, durante o primeiro mandato de Mário Covas 
no governo do Estado (1995/1998). Conforme já referido nos Capítulos anteriores, 
Feldman é um ambientalista identificado com os grupos que buscam articular 
desenvolvimento econômico, justiça social e preservação ambiental. Apesar dessa

As demandas por alteração na legislação de proteção dos mananciais da RMSP se 
mantiveram presentes no início da década de 1990, em função de diversos fatores, 
destacando-se: as mudanças político-institucionais decorrentes da aprovação da 
Constituição Federal de 1988; a continuidade do processo de ocupação irregular nas 
áreas protegidas, à revelia dos esforços de fiscalização; os conflitos entre moradores 
dos loteamentos populares irregulares e ações judiciais visando o desfazimento destes; 
a perda de receita dos pequenos municípios ocasionada pela mudança de localização 
de algumas indústrias, impedidas de ampliarem suas plantas em função das 
disposições da LPM; o licenciamento e execução das obras do Programa 
Guarapiranga, definindo novas demandas e mudanças reais na capacidade da 
infraestrutura de saneamento instalada na Bacia desse Reservatório; o aumento das 
preocupações da opinião pública com novas ameaças de crise no abastecimento de 
água. Para responder a essas demandas o governador Mario Covas criou, através do 
Decreto n° 40.225 de 27 de julho de 1995, uma Comissão Especial de Revisão da 
Legislação de Proteção aos Mananciais, coordenada pela Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, e integrada pela CETESB, DAEE, SABESR ELETROPALJLO, 
EMPLASA, CDHU, Secretaria de Economia e Planejamento, e Procuradoria Geral 
do Estado. A Comissão deveria trabalhar de forma integrada com o Comitê de Bacia 
do Alto Tietê, visando formular propostas para a revisão dos instrumentos legais de 
proteção dos mananciais, bem como de um modelo de gestão e de um programa de 
ação governamental, voltados para a recuperação e preservação da qualidade e 
quantidade das águas consideradas de interesse para o abastecimento da população.

funções precípuas dos órgãos públicos como as atividades ligadas à fiscalização das 
áreas de mananciais. Ainda que tais projetos não constituam qualquer desvio em 
relação às regras de destinação de recursos do FEHIDRO, não deixam de causar 
estranheza na medida em que o Estado, e tampouco as Prefeituras, não destinam 
quaisquer recursos orçamentários ao Fundo. Por outro lado, no que se refere à questão 
dos mananciais, os Sub-Comitês se envolveram diretamente na sua discussão, 
especialmente depois da aprovação da Lei n° 9.866/97 que lhes atribuiu competências 
específicas sobre a matéria.
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Para orientar seus trabalhos, a Comissão fez uma pesquisa junto aos diversos grupos 
interessados na revisão da Lei (municípios, moradores, entidades empresariais 
ambientalistas e acadêmicos) chegando a um resultado sobre as principais questões 
a serem enfocadas, numa escala de prioridades:

I

ftscakzação por agentes locais 

flextoização dos hdices urbanísticos 

anistia 

esgoto 

saneamento e recuperação arrbiental | 

descentralização e participação | 

simplificação do licenciamento | 

revegetação | 

compensaçãi financeira | 

remoção | 

tratamento diferenciado por bacia | 

educação arrbiental | 

recuperação | 

des envolv mento | 
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Fonte: SMA, 1997
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orientação, a revisão da lei encontrou resistências. Grupos ambientalistas 
preservacionistas tinham se tornado defensores da LPM em si, independentemente 
dos seus objetivos e passaram a ressoar interesses corporativos da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente que, teoricamente, poderia perder poder com a revisão do 
instrumento. Junto à opinião pública também havia um temor generalizado de que 
o simples anúncio de alterações na LPM iria gerar especulações sobre uma eventual 
liberação geral" da ocupação desse território, com repercussões indesejáveis no 

rec udes imento dos processos de ocupação predatória. Nesse sentido, Carlos Bocuhy, 
c>: de; ior da Campanha Billings, eu Te Quero Viva, declarou: “Há o risco dessa 

ac encaminhar a Região Metropolitana para um caos muito maior que o 
hoje”. (O Estado de São Pa ulo, de 24/10/96). Também Fernando Pinheiro 

■o. esidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB-SR entendia que havia o 
o ;; incentivo a novas ocupações, com a expectativa de anistia criada pelas 
■rações {O Estado de São Paulo, de 23/10/98). Junto à academia, havia temores de 

ue as propostas de alteração embarcassem na “onda” neoliberal e assumissem que 
o mercado imobiliário, agindo livremente, poderia regular melhor o que a legislação 
restrit iva não tinha conseguido fazer (Silva, s/d). O professor Aziz Ab’Saber, eminente 
geógrafo e ex-presidente da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência 
criticou a “fixação” dos autores da revisão da LPM, com as bacias hidrográficas, 
dizendo que o reflorestamento era a forma mais eficaz de garantir a proteção das 
águas (O Estado de São Paulo, 28/11/98).
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Os debates prosseguiram, com algum acirramento de posições. Numa jornada de debates 
sobre a Billings, realizada em Santo André, em 30/11/96, o Secretário do Meio Ambiente 
afirmou estar “absolutamente convencido de que o modelo preconizado na atual lei de 
mananciais foi um dos principais fatores de indução da ocupação da APM' em função * 
da falta de aderência social à legislação, da ausência de participação dos municípios 
na sua formulação e, principalmente, da brutal desvalorização dos terrenos situados 
na APM (SMA, 1999:486), enquanto o Secretário dos Recursos Hídricos, Hugo Marques 
da Rosa, afirmou que “ se nós não tivéssemos nenhuma lei de proteção aos mananciais, 
essas áreas em torno da represa seriam áreas que teriam alto valor e, por terem alto 
valor, seriam ocupadas de forma muito menos predatória." (id.ib.). Por parte da 
academia, o Prof. Dr. Ricardo Toledo Silva sustentava que a LPM tinha tido um 
importante resultado de inibir o desenvolvimento industrial nas áreas protegidas e 
que, quanto à desvalorização imobiliária associada à localização preferencial dos 
assentamentos de baixa renda, tratava-se do “...movimento típico de exclusão social 
do processo de expansão da RMSR marcadamente centrífugo, que empurra os 
contingentes de população mais pobre para os anéis mais afastados da região, 
independentemente do risco ambiental e das restrições específicas que possam vigorarr 
com respeito à ocupação dessas áreas." (Silva, s/d:5). De fato, conforme demonstram 
as taxas de crescimento demográfico da metrópole (ver Mapas 7 e 8) o processo 
centrífugo de expulsão acontece em todas as direções. Todavia, conforme já destacado 
neste Capítulo, existe, no caso do setor urbano das bacias Guarapiranga e Billings, a 
coincidência da localização dessas áreas com o frontde expansão dos pólos de emprego 
(ver Mapa 9) e uma clara concentração das favelas da Capital nessa faixa de transição 
(ver Mapa 10). Com certeza, parte dos discursos a favor da revisão da LPM atendia 
interesses de expansão desse frontpara o vetor sul e, talvez, sem a LPM, essa penetração 
já estaria mais adiantada, sem alteração do padrão de expansão periférico e com 
ocupação mais intensa do anel seguinte8, pelos assentamentos da população de baixa 
renda. Enfim, apesar de se tratar da interpretação de movimentos de estruturação 
urbana válida para o conjunto da metrópole, os limites das bacias Guarapiranga e 
Billings, inseridos na mancha urbana contínua, certamente estavam sendo atingidos 
por uma desvalorização relativa dos terrenos produzida pelas leis dos mananciais.

8 - Referência ao setor 2 identificado no Relatório Final do GT constituído pela Prefeitura de São Paulo em 1989.

Os poucos consensos verificados nos discursos dos diversos atores que participavam 
dos debates sobre a revisão da LPM eram: (i) que a questão da preservàção dos 
mananciais passava pelo equacionamento de políticas habitacionais mais enérgicas; 
(ii) que a legislação devia conter instrumentos de apoio e indução a atividades 
mais compatíveis com a proteção dos recursos hídricos; e (iii) que deveria haver 
uma especificidade de tratamento e gestão compatíveis com as diferenças sub- 
regionais da RMSP que já tinham sido reconhecidas na criação dos 5 Sub-Comitês 
das Bacias Hidrográficas do Alto Tietê.
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5.3 - A “nova” Lei dos Mananciais
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9 - Caderno de divulgação da Lei n° 9.866/97 (SMA, 1997).

Diante da grande polêmica, a Comissão não conseguiu equacionar um projeto de lei 
que de fato substituísse a LPM. Tampouco deixou de produzir resultados. Assim, foi 
encaminhada pelo Executivo e aprovada pela Assembléia Legislativa a Lei n° 9.866 
de 1997. Trata-se de uma lei para todo o Estado, que estabelece diretrizes e normas 
para a elaboração de leis específicas de proteção e recuperação dos mananciais. Assim, 
a Lei n° 9.866/97 não revogou a LPM, mas estabeleceu diretrizes básicas e normas 
para sua revisão, através da criação de áreas de proteção e recuperação dos mananciais, 
designadas como APRM. Dentre as diretrizes para a criação e regulamentação das 
APRM, destaca-se da Lei n° 9.866/97:

que a delimitação e gestão das áreas de proteção e recuperação dos mananciais, 
APRM, em todo o Estado de São Paulo, deveria seguir os limites de bacias 
hidrográficas adotados pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, SIGRH, abrangendo uma ou mais sub-bacias hidrográficas consideradas 
de interesse regional para o abastecimento público (art. 3o);
que a delimitação das APRM deveria ser proposta pelos Comitês (e Sub-Comitês) de 
Bacias Hidrográficas, com deliberação favorável do CRH e ouvido o CONSEMA, 
para depois serem aprovadas por lei estadual específica de cada APRM (art. 4o e 18); 
que cada APRM deveria ter um sistema de gestão, constituído por: (i) órgão colegiado 
(que seriam os Comitês e Sub-Comitês de Bacias Hidrográficas); (ii) órgão técnico 
que seria a Agência de Bacia ou, na sua ausência, órgão indicado pelo Comitê; (iii) 
órgãos da administração pública, responsáveis pelo licenciamento de atividades, 
fiscalização e implementação de programas setoriais (art. 6o ao 9o).
que deveria ser elaborado um Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental, 
PDPA, para cada APRM, contendo diretrizes para as políticas setoriais, programa 
de investimentos para a APRM, metas para a obtenção de padrões de qualidade 
ambiental (art. 31);
que seriam estabelecidas em cada APRM, 3 tipos de Áreas de Intervenção (Áreas 
de Ocupação Dirigida, de Restrição à Ocupação e de Recuperação Ambiental), 
com normas e diretrizes ambientais e urbanísticas de interesse regional que 
passariam a ser as unidades básicas de controle e orientação do uso e ocupação 
do solo, no lugar de “um zoneamento rígido”9 (arts. 12 ao 15);
que as APRM contariam com um sistema gerencial de informações, consistindo 
num banco de dados destinado a monitorar e avaliar a qualidade ambiental da 
bacia (art. 30);
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Decorrido o prazo que tinha sido estabelecido, a aprovação dos Planos Emergenciais 
foi objeto de novas polêmicas. A aprovação coincidiu com o período de campanha

Além dessas diretrizes, a Lei n° 9.866/97 estabeleceu infrações e penalidades (arts. 
35 ao 44) que, através de suas disposições transitórias, tornaram-se imediatamente 
aplicáveis sobre o território das Áreas de Proteção aos Mananciais da RMSP (art.45). 
Também nas disposições transitórias, foi autorizada a execução de obras emergenciais 
nas bacias protegidas pela LPM, até que fossem aprovadas suas leis específicas, 
segundo as regras das APRM (art. 47). Essa autorização causou grande polêmica e 
será comentada a seguir. Finalmente, a Lei n° 9.866/97 estabeleceu diretrizes para a 
execução de infraestrutura sanitária nas APRM, tratando dos sistemas de disposição 
de resíduos sólidos e do lançamento de efluentes líquidos nos corpos d’água protegidos 
por APRM (arts. 20 a 26). Alguns desses dispositivos poderíam ser aplicáveis, 
independentemente da aprovação das leis específicas das APRM, desde que houvesse 
o entendimento de que eles serviam para as áreas de mananciais protegidos já 
existentes, mas isso não ocorreu.

A Lei n° 9.866/97 reiterou a vigência da LPM até que fossem aprovadas as leis 
específicas para as APRM da RMSP e, nesse sentido, acalmou opiniões que temiam 
alterações e flexibilizações maiores. Todavia, ao mesmo tempo, a nova Lei autorizou 
a execução de obras emergenciais, consideradas "... as necessárias ao abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, contenção de erosão, 
estabilização de taludes, fornecimento de energia elétrica, controle da poluição das 
águas e revegetação." (§ Io do art. 47). As obras emergenciais estavam autorizadas 
“...nas hipóteses em que as condições ambientais e sanitárias apresentem risco de 
vida e à saúde pública ou comprometam a utilização dos mananciais para fins de 
abastecimento.” (art. 47). A execução das obras emergenciais foi condicionada à 
aprovação de Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da RMSR pelo 
CONSEMA, pelo CBH-AT e pelo CRH, num prazo de 120 dias a partir da data da 
aprovação da Lei n° 9.866/97. A elaboração dos Planos foi regulamentada pelo Decreto 
estadual n° 40.023/98.

que os Comitês de Bacias Hidrográficas destinariam uma parcela dos recursos 
da cobrança pelo uso da água para a fiscalização e obras de recuperação dos 
mananciais (art. 33);
que o Estado garantiría compensação financeira aos municípios afetados por 
restrições impostas pelas leis específicas das APRM (art. 34) e também garantiría, 
juntamente com os Municípios, meios e recursos para a implementação dos planos 
e programas definidos pelo PDPA e para a manutenção dos programas de 
fiscalização e monitoramento nas APRM (art. 32)
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Na prática, estavam se ampliando para a bacia Billings as possibilidades de colocação 
de infraestrutura de saneamento e de recuperação ambiental que tinham sido 
aprovadas através do Programa Guarapiranga. Os Planos Emergenciais dos 
Mananciais do Alto Tietê incluíam a autorização de melhorias em 228 bairros da 
Billings, (67 no Município de São Paulo) e 20 na Guarapiranga, dentre o total de 313 
áreas abrangidas (O Estado de São Paulo, de 06/10/98). Em nenhum dos casos estava 
prevista a regularização dos assentamentos beneficiados. No caso do Guarapiranga, 
o Programa tinha sido objeto de EIA/RIMA, mas esta não era a principal diferença 
entre as duas propostas. Enquanto no Guarapiranga, a autorização para a execução 
de obras tinha sido acompanhada por um contrato de financiamento que as viabilizava 
e de um sistema de gerenciamento da sua execução, o mesmo não ocorria com os 
Planos Emergenciais. Assim, as obras ficaram a cargo dos diversos agentes 
competentes para sua execução (SABESR Companhias de Saneamento dos 
Municípios do ABC, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Prefeituras). A falta 
de articulação entre esses agentes, e o descompasso entre suas disponibilidades 
para investimentos, definiam problemas concretos para a execução das obras.

Tendo em vista essa deficiência dos Planos, o conjunto de Deliberações que os 
aprovaram definiu uma série de condições para a sua execução, procurando atender 
as preocupações dos ambientalistas, principalmente com relação ao perigo de indução 
de novas ocupações. Assim, as Deliberações exigiram programas integrados de 
fiscalização e de educação ambiental acompanhando a execução das obras, articulação 
entre os agentes executores, proibição para obras nas áreas de 1 categoria, e um 
prazo máximo, de 18 meses, para a execução dos Planos. Dentre os 3 Conselhos

eleitoral, no segundo semestre de 1998, quando Covas disputava novamente o cargo 
de governador do Estado. Ambientalistas e representantes de outros setores 
organizados da sociedade consideraram a medida eleitoreira. Especialmente no 
CONSEMA, a sessão de aprovação dos Planos foi tumultuada, com os ambientalistas 
exigindo que fosse feito um EIA/RIMA do projeto. Segundo o Professor de Ecologia 
Mohamed Habib, da Universidade Estadual de Campinas, “O governo está 
aproveitando o fim de mandato para impor um tipo de Plano que é perigoso...Depois 
não teremos condições de corrigir o impacto.” {O Estado de São Paulo, de 07/10/98). 
Para Carlos Bocuhy, coordenador da Campanha Billings, Eu te Quero Viva, estava 
se cometendo uma leviandade contra áreas fundamentais para a sobrevivência da 
metrópole: “Essa emergência só atende aspectos eleitorais.” (O Estado de São Paulo, 
de 06/10/98). Enfim, os Planos Emergenciais dos Mananciais Alto Tietê foram 
aprovados pela Deliberação n° 09, de 29/09/98 do Comitê do Alto Tietê, pela 
Deliberação n° 20, de 06/10/98 do CONSEMA e pela Deliberação n° 23, de 08/10/98 
do Conselho de Recursos Hídricos, CRH.
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Paralelamente, continuavam os estudos sobre as bacias e tinha início o processo de 
elaboração das Leis Específicas das APRM Guarapiranga e Billings. Outro consenso 
entre os atores era de que estas eram as bacias mais degradadas e prioritárias em 
relação às demandas por revisão da legislação. Tanto a aprovação do Programa 
Guarapiranga quanto os Planos Emergenciais da Billings tinham como pressuposto 
que não havia condições de remoção da população de mais de 1,5 milhões que morava 
nas bacias. Em ambos os casos o que tinha sido aprovado era a necessidade de 
investimentos em saneamento naquelas áreas, o que não estava previsto nos 
princípios da LPM.

envolvidos na aprovação, o único que tem representantes dos moradores dos bairros 
beneficiados é o Comitê do Alto Tietê, CBH-AT, e seus Sub-Comitês (que também 
tinham dado aprovação prévia aos Planos). A exigência dos prazos partiu do CBH- 
AT e os representantes populares tinham apoiado essa medida, pois entendiam-na 
como forma de pressionar o poder público para realizar as obras, já que não havia 
recursos garantidos. O esgotamento dos prazos gerou novos protestos dos 
ambientalistas, nas sessões que trataram da sua prorrogação. Revoltados com o 
descaso do poder público em relação aos seus bairros, os representantes populares 
fizeram coro com os ambientalistas, ameaçando impedir a prorrogação. Ora, a 
justificativa dos Planos eram as situações de risco, e é óbvio que estas não se 
resolveram “por milagre” e só se agravaram sem as obras. Assim, os prazos foram 
prorrogados por igual período. Atualmente a melhor perspectiva para a realização 
dessas obras é a contratação do financiamento do Projeto de Saneamento dos 
Mananciais Alto Tietê, que se encontra em negociação.

Os estudos sobre a bacia do Guarapiranga se desenvolveram junto ao Programa de 
Saneamento Ambiental da Guarapiranga, no âmbito da sua Unidade de 
Gerenciamento, sob coordenação da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado e 
através de consultorias de diversas empresas especializadas, destacando-se o CNEC, 
JNS e PRIME. Envolveram estudos sobre o meio físico e diferentes aspectos da 
ocupação da bacia, incluindo análise detalhada da dinâmica de geração e depuração 
das cargas poluidoras afluentes à Represa. Esses estudos consubstanciaram a proposta 
de Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental, PDPA, da Guarapiranga, 
concluído no período de 1995/96, com atualizações setoriais em 1998/99/00, que foram 
apresentadas ao Sub-Comitê Cotia-Guarapiranga. Trata-se de trabalho extenso,
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disponível para consulta junto aos diversos órgãos que integram o SIGRH e não é o 
caso de reproduzi-lo aqui. Todavia, cabem destaques para alguns aspectos, tendo em 
vista o processo de discussão/elaboração da Lei Específica da APRM-Guarapiranga.

200 250 300 350 400

Fonte: JNS/CNEC - PDA Guarapiranga

De acordo com os estudos do PDPA, a bacia do Guarapiranga apresentava, em 1994, 
o seguinte quadro de ocupação do solo (ver Mapa 11)“ :

A bacia do Guarapiranga tem 639 km2, incluídos 26 km2 do reservatório e abrange 
áreas dos Municípios de São Paulo (210 km2), Embu (40 km2), Itapecerica da Serra 
(146 km2), Embu-Guaçu (154 km2), Cotia (22 km2), São Lourenço da Serra (33 km2) 
e Juquitiba (8 km2). Trata-se de um manancial estratégico para o abastecimento de 
água da metrópole, para o qual já contribui com uma vazão de 14,3 m3/s (em 2001), 
sendo 11,3 m3/s referentes à produção da sua própria bacia, 1 m3/s aduzidos da bacia 
Capivari/Monos e 2 m3/s aduzidos da bacia Billings. Essa contribuição já representa 
22,66% do sistema de abastecimento, atendendo mais de 3 milhões de habitantes 
(95% do Município de São Paulo e 5% de Taboão da Serra). De acordo com os planos 
da SABESP para expansão do sistema, está programada, para curto prazo, a ampliação 
da reversão da Billings para mais 2 m3/s e, a médio ou longo prazo, a Guarapiranga 
poderá receber a ampliação da reversão do Capivari-Monos10 e também águas 
revertidas da Bacia do Ribeira de Iguape, através do Juquiá, com perspectivas de 
atingir uma vazão total de 34,2 m3/s (FUSR2001). Desses valores decorre o especial 
interesse da SABESP na Bacia do Guarapiranga e explicam a prioridade dos 
investimentos em saneamento naquela bacia, a partir do momento em que as florações 
de algas começaram a atingir proporções alarmantes.

91 - (15%)

323 - (50%)

10 - O projeto de ampliação para 4.5 m3/s da adução da bacia Capivari Monos teve seu EIA/RIMA recusado pelo 
CONSEMA em 1993 e não foi reapresentado pela SABESP

- Em 2000 as áreas urbanas do Município de São Paulo ocupavam 23% da porção paulistana da Guarapiranga 
(Sehab. 2001).
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Por outro lado, 88% das cargas poluidoras afluentes à represa eram provenientes de 
esgotos domésticos. Reiterando a diretriz adotada quando da elaboração da LPM, o 
controle das cargas de fósforo foi estabelecido como a variável estratégica para a 
conservação do reservatório, dado o seu papel na eutrofização das águas e o fato dele 
não ser facilmente removido por tratamentos convencionais de esgotos. 
Diferentemente da opção feita quando da edição da LPM, os estudos do PDPA 
assumiram que as cargas de fósforo afluentes à represa não eram necessariamente 
proporcionais à população da bacia, pois poderiam ser reduzidas mediante instalação 
de sistemas de coleta, interceptação e bombeamento dessas cargas para fora da bacia 
protegida ou, eventualmente, de tratamento na própria bacia. Para avaliar e permitir 
previsões quanto a essa dinâmica de geração e afluência das cargas de fósforo (e de 
outros poluentes) ao reservatório foi construído um modelo matemático, de correlação 
entre o uso do solo e a qualidade das águas, constituído por 3 módulos. O primeiro 
módulo, denominado de geração de cargas, tem por objetivo totalizar as cargas de 
fósforo geradas pelos diversos tipos de uso do solo e deduzir delas a quantidade que 
é efetivamente lançada no ambiente da bacia. Em outras palavras: todos os usos do 
solo, por pessoas, animais e matas geram, através de seus dejetos, alguma carga de 
fósforo que se dispersa no ambiente. Como já visto, a principal fonte de poluição são 
os esgotos domésticos. Todavia, no caso das populações humanas, as cargas poluidoras 
podem ser impedidas de serem lançadas diretamente no ambiente, por meio dos 
sistemas de captação dos esgotos. Dependendo da eficiência do sistema de captação e 
interceptação e exportação ou tratamento dessas cargas, elas podem, teoricamente, 
ser reduzidas a zero. Assim, o modelo de geração de cargas analisou toda a bacia, de 
acordo com os sistemas de captação de esgotos humanos existentes e projetados, de 
forma a equacionar qual a redução das cargas poluidoras que vigorava nas diversas 
situações domiciliares (ligadas a sistemas de esgotos com coletores, interceptores e 
exportação para fora da bacia, ou apenas com coleta e lançamento nos córregos, ou 
com fossas, ou com lançamento direto no ambiente). Essa equação permite simular 
os possíveis abatimentos de cargas conseguidos com melhorias no sistema de 
saneamento da bacia. O segundo módulo correspondia ao abatimento de cargas por 
transporte, através do lençol freático ou ao longo do trajeto dos tributários do 
reservatório, mais significativos quando as fontes geradoras, isto é, os assentamentos 
humanos, estivessem localizados a maiores distâncias da represa. O terceiro módulo 
tratou do abatimento de cargas produzido na própria represa, que tem capacidade 
de absorver uma certa quantidade de fósforo. A idéia principal desse modelo 
matemático, denominado MQUAL, era de permitir a simulação das alterações que 
poderiam resultar na quantidade de fósforo afluente ao reservatório, em função de 
alterações no uso do solo (nas diferentes localizações) e, especialmente, em função 
de incrementos e melhorias nos sistemas instalados de coleta/interceptação/exportação 
ou tratamento de esgotos. Por outro lado, os estudos assumiram um limite de cargas
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do período 1991/1996 da Contagem de População do IBGE/1996.

A forma de reduzir o aporte de cargas de fósforo geradas por essa população é a 
instalação/melhoria dos sistemas de coleta e exportação de esgotos. As áreas prioritárias 
para esses investimentos são as favelas e loteamentos precários densamente ocupados. 
Em 1996, essa população compreendia 25.153 domicílios12 em favelas, sendo 22.522

Visando um novo sistema de regulação do uso do solo na bacia, o PDPA fez várias 
simulações de cenários de ocupação e de melhorias nos sistema de saneamento, a 
partir das populações existentes em cada município e das suas tendências e 
expectativas de crescimento. Daí decorreu a escolha de um cenário de referência 
para a evolução do uso do solo na bacia e uma distribuição do limite da carga-meta 
entre os diversos municípios. Em outras palavras: a idéia era de atribuir uma “cota” 
da carga poluidora de fósforo para cada município, mediante a distribuição da carga- 
meta suportável pela represa. As principais variáveis dessa equação, na qual, de 
acordo com o cenário de referência, cada município deveria reduzir suas contribuições 
poluidoras e atingir a sua cota de referência num certo prazo, eram a população e o 
padrão de urbanização, especialmente em relação à infraestrutura de saneamento. 
Com relação à população, a tendência de crescimento é a seguinte:

São Lourenço

Juquitiba

Total

67.899 (*)

56.916

2.652 (•)

414 (*)

94 (*) 
759.549

População (IBGE - Censo)

1991

poluidoras suportável pelo reservatório, isto é, um limite dentro do qual se espera 
possível o controle do processo de eutrofização. Esse limite foi designado como carga- 
meta e fixado em 149 kg de fósforo por dia, correspondendo à carga observada em 
1980, quando a Guarapiranga ainda não apresentava sinais de eutrofização. Ainda 
de acordo com os estudos e amostras da qualidade da água, o total de carga afluente 
à Guarapiranga, em 1995 era de 254 kg/dia e o total de cargas de fósforo lançado no 
ambiente, antes do processo de depuração pelos tributários era de 354 kg/dia. Ou 
seja, precisava ser reduzido.

12 - População total estimada em
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Cabe destacar que os estudos de geração/abatimento de cargas poluidoras elaborados 
pelo PDPA da Guarapiranga não tiveram correspondência em modelagens relativas 
às necessidades de manutenção de áreas de solo permeável na bacia. Em 1994, cerca
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Grupos Sistemáticos de Algas por número de 
Amostras no ponto GU-101 (1986-1998)

j
E

2

no Município de São Paulo, e 23.775 domicílios em loteamentos precários que 
demandavam obras de recuperação, sendo 15.536 no Município de São Paulo 
(PDPA,Guarapiranga, 1999). O objetivo do Programa Guarapiranga era de colocar 
infraestrutura de saneamento na grande maioria desses assentamentos. Conforme 
já mencionado, no caso da Prefeitura de São Paulo, responsável pela urbanização 
das favelas do Município, as metas do Programa foram cumpridas em 50%. Com 
relação à SABESR o realizado também deve estar em torno dessa proporção. O 
atendimento por sistema de coleta de esgotos em 1991 era da ordem de 39% da 
população, tendo se elevado para 58% em 2001. Por outro lado, o crescimento da 
população entre 1991 e 2000, foi de 38,5%. Com relação ao volume de esgotos 
exportados e tratados não se dispõe de dados atuais consolidados. A informação mais 
recente era de que, em 2000, a carga afluente à represa apresentava valores entre 
3% e 5% superiores aos de 1995 (JNS/Hagaplan,2000). Aparentemente, apesar de 
receber várias críticas, como as de João Paulo Capobianco, do Instituto Sócio 
Ambiental, que acha que os investimentos deveríam ser direcionados para ações 
preventivas e não corretivas (O Estado de São Paulo, de 26/04/98), o Programa de 
Saneamento do Guarapiranga conseguiu manter, apesar do crescimento populacional 
na bacia, o nível de poluição que vigorava na represa em torno de 1991, quando a 
floração inédita de algas precipitou a sua contratação (ver gráfico abaixo). Através 
do Programa Guarapiranga também foram implantados 6 parques, totalizando 4,6 
km2 de área e correspondendo a 0,75% do território da bacia, pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente.
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de 62% da sua área ainda era coberta por matas, reflorestamentos e capoeiras, sendo 
de 5% a cobertura de campos agrícolas (?). Aparentemente, ainda se está numa posição 
confortável em relação às áreas impermeabilizadas mas, tendo em vista o processo 
de elaboração de uma nova legislação de proteção da bacia, trata-se de um parâmetro 
que não foi contemplado por um balizamento mais exato. Outra questão que ainda 
demanda melhor equacionamento são as cargas poluidoras difusas, que são carreadas 
para o reservatório nos eventos de chuvas. Além do lixo e poeira depositados nas 
ruas e da matéria orgânica constituinte de folhas mortas e de outros resíduos da 
cobertura vegetal, o solo proveniente de processos erosivos também contém fósforo e 
contribui para o aumento das cargas poluidoras. De acordo com os primeiros estudos 
do PDPA, a contribuição das cargas difusas no total de poluentes afluentes ao 
reservatório, era da ordem de 12%. Todavia, novos estudos apontam para a 
possibilidade de que esses valores sejam maiores. Para controlá-las, além de melhorias 
no sistema de coleta de lixo, é importante a preservação das várzeas desocupadas, de 
modo a permitir ações dirigidas à redução dessas cargas. Assim, o PDPA indicou 
áreas de várzeas a serem prioritariamente preservadas, bem como as áreas 
preferenciais para ocupação dirigida, tendo em vista o pressuposto de que, sendo a 
desvalorização da terra um dos problemas da ocupação predatória, deveríam ser 
feitos esforços no sentido de se promover uma valorização fundiária da bacia.

A represa Billings foi projetada como importante componente do sistema de geração 
de energia na usina de Henry Borden em Cubatão. O processo de desvalorização dos 
terrenos marginais à represa, especialmente daqueles cuja localização é mais próxima 
da barragem de Pedreira, foi desencadeado em 1951, quando foi ativada a elevatória 
de Traição e iniciou-se o bombeamento massivo das águas poluídas do Tietê e 
Pinheiros para o reservatório (SMA, 1999). A partir de 1960, com a consolidação dos 
pólos industriais de Santo Amaro e do ABC, os loteamentos populares cresceram no 
entorno da Billings em função da progressiva desvalorização dessas áreas e da 
proximidade da oferta de emprego, misturando-se a loteamentos de chácaras 
implantados anteriormente. As primeiras lutas dos moradores contra a poluição das 
águas da represa tiveram início em 1975, no bojo das discussões do projeto 
SANEGRAN de tratamento de esgotos. Naquela época foi organizada a Comissão de 
Defesa da Billings, que continuou ativa por mais de 10 anos e, durante o governo 
Montoro, lutou, com sucesso, pela mudança das regras de operação do sistema Light, 
de modo a reduzir as vazões de esgotos bombeados. As preocupações crescentes da 
opinião pública com a perspectiva de escassez de água para abastecimento público, a 
organização do movimento ambientalista e a redução da participação da Usina de
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Na prática, as disputas em torno do aproveitamento da Billings estavam começando 
um novo ciclo. Em 1997 e 1998 a Eletropaulo retomou os bombeamentos, 
independentemente da ocorrência de chuvas, e estes foram suspensos em função de 
liminar proferida na Ação Civil Pública movida pelo Promotor do Meio Ambiente do 
Ministério Público, em maio de 1998 (O Estado de São Paulo, de 06/05/98). A 
Eletropaulo alegou que estava apenas fazendo testes com vistas à adoção de um 
novo processo de purificação das águas. Nesse sentido a Companhia tornou público,

13 - De acordo com a Resolução, o bombeamento somente seria ativado mediante a verificação de vazões superiores 
a 160 m3/s no Tietê, no ponto de confluência com o Pinheiros e de sobrelevação de 30 cm do nível da água, no 
mesmo ponto.

O Projeto de Despoluição do Tietê, que parecia ser a solução do conflito entre a 
geração de energia e a preservação da qualidade das águas, não se viabilizou nos 
prazos e metas estabelecidos quando da sua elaboração em 1991. Assim, a partir de 
1992, foram suspensos os bombeamentos, com permissão para sua retomada apenas 
em situações de emergência, especialmente para o controle de enchentes (ver item 
4.2.2.1 do Capítulo II). As novas regras de operação do sistema foram revistas e 
aperfeiçoadas em 1996 (pela Resolução conjunta SES/SMA/SRH 50-1, de 13/03/96), 
quando a ativação do sistema de bombas para o controle de cheias ficou subordinada 
à verificação de parâmetros mais objetivos13.JParalelamente, teve início um novo 
ciclo de lutas da população, pela despoluição e recuperação ambiental da represa 
Billings. Nessa conjuntura, foi criada, através do Decreto estadual n° 41.716/97, a 
Unidade de Gerenciamento do Projeto Billings, integrada pelas Secretarias do Meio 
Ambiente, de Energia e de Recursos Hídricos do Estado. A retomada dos estudos, 
visando o aproveitamento da Billings para o abastecimento público, e a elaboração 
da lei específica da APRM Billings tiveram início no bojo desse Projeto. O principal 
produto do Projeto Billings foi o documento Termo de Referência para o Programa 
de Recuperação Ambiental da Bacia Billings (SMA.1999), apresentado em 1999 ao 
Sub-Comitê de Bacia Hidrográfica Billings-Tamanduateí. Trata-se de um amplo 
relatório que contém: diagnóstico do uso e ocupação do solo da bacia; dados sócio- 
econômicos; análise institucional; avaliação da carga poluidora gerada na bacia e 
aplicação de modelo matemático de correlação entre uso do solo e afluência de cargas 
poluidoras; avaliação das interfaces entre a bacia Billings e demais problemas 
estruturais da RMSP; e consulta junto aos diversos agentes do setor público e da 
sociedade civil intervenientes na bacia.

Henry Borden no sistema de fornecimento de energia da metrópole, entraram em 
ressonância com os movimentos de defesa da Billings no final.dos anos 80 e 
conseguiram a aprovação, na Constituição paulista, do prazo de 3 anos para suspensão 
total do bombeamento de águas poluídas para a Billings.
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no final de 2000, seu projeto de “flotação” das águas do Pinheiros, já referido no item 
4.2.2.1 do Capítulo II. Por outro lado, de acordo com os acordos que o instituíram, o 
Projeto Billings deveria apresentar uma proposta, acordada entre as 3 Secretarias 
(do Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e de Energia), de regras operacionais para 
o sistema Pinheiros-Billings que considerasse: (i) a impossibilidade de suspensão 
definitiva do bombeamento do Pinheiros para controle de cheias; a necessidade de 
assegurar um mínimo de geração de energia em Cubatão, como garantia tática do 
sistema energético; (iii) o atendimento da demanda de água para uso urbano e 
industrial na Baixada Santista; (iv) os efeitos indesejáveis que a má qualidade das 
águas do Tietê, seguindo seu curso natural, causavam na bacia do Médio Tietê- 
Sorocaba; (v) a proteção do reservatório contra os efeitos negativos da ocupação urbana 
da bacia (FUSR2001).

A bacia do reservatório Billings tem 530 km2, sendo 55 km2 correspondentes ao corpo 
d’água. A disponibilidade hídrica natural da Billings é de 14,1 m3/s, sendo 4,9 m3/s 
provenientes do braço do Rio Grande. A utilização do braço do Rio Grande da Billings 
no sistema de abastecimento metropolitano, SAM, começou em 1952, coincidindo 
com o início do bombeamento das águas do Pinheiros/Tietê para o corpo principal da 
represa. Todavia, somente em 1982 foi construída a barragem que seciona o braço do 
Rio Grande. Dele são aduzidos 4,2 m3/s, correspondentes a 6,7% da capacidade do 
SAM, que são distribuídos para os municípios do ABC. Mais recentemente, com as 
novas regras de operação do bombeamento, começou a ser estudada a utilização do 
corpo principal da Billings, através da adução de parte de suas águas para o 
reservatório Guarapiranga. O primeiro anúncio dessa idéia, feito por ocasião da 
licitação, pela SABESR das obras de construção do canal de ligação entre o braço do 
Taquacetuba, da Billings, e a represa Guarapiranga, causou, protestos dos 
ambientalistas e da comunidade científica, em função do notório grau de poluição 
das águas da Billings (O Estado de São Paulo, de 17/11/97). Baseado em dados 
fornecidos pela Universidade de Campinas sobre a presença de metais pesados e de 
algas tóxicas que seriam exportadas para a Guarapiranga através da nova reversão, 
o advogado Antonio Pinheiro Pedro, presidente da Associação de Advogados 
Ambientalistas notificou o Ministério Público para que tomasse medidas contra o 
projeto. O bombeamento teve início em agosto de 2000, contando com licença 
ambiental apenas para uma vazão de 2m3/s, enquanto a capacidade instalada do 
sistema já previa uma adução de 4 m3/s (O Estado de São Paulo, de 09/09/00). Mesmo 
a vazão autorizada, de 2 m3/s, causa questionamentos porque a vazão média da sub- 
bacia do braço do Taquacetuba é de 1,75 m3/s e o sistema estará sempre aduzindo, 
para a Guarapiranga, águas do corpo principal da Billings, que é extremamente 
poluído (JNS/HAGAPLAN, 2000).
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áreas industriais e 
comerciais

áreas urbanas de 
padrão inferior

178,27
- (37,5%)

As áreas urbanas de padrão inferior correspondiam aos assentamentos de uma 
população de 121.147 moradores de favelas14 (SMA, 1999, segundo Contagem de 
População, IBGE/1996) e aos loteamentos irregulares e precários da população . 
de baixa renda (ver Mapa 11). O crescimento da população apresenta o seguinte 
quadro de evolução:

De acordo com os estudos do Termo de Referência do Programa Billings (SMA.1999), 
a bacia apresentava, em 1994 o seguinte uso do solo:

140 160 180 200 220

Fonte: SMA / Projeto Billings

Fonte: Censo (IBGE/2000) para São Paulo;Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires: SMA (1999) para os 
demais dados;

(a) estimado a partir da taxa de crescimento 1991/2000 no total do Município de São

14 - Deste total. 84.474 habitantes são do Município de São Paulo.

| 2,27 -(0,5%)
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As conclusões do Termo de Referência apontaram para ações a serem desenvolvidas 
na escala da própria bacia e na escala metropolitana, considerando o grau de 
interferência que os bombeamentos tinham na definição da qualidade das águas. Na 
escala da bacia foram recomendadas ações para controlar a poluição que chega no 
reservatório, através de adequação da infraestrutura e dos serviços de saneamento, 
aprimoramento da fiscalização, repovoamento vegetal e promoção de usos compatíveis 
com a proteção do manancial. O uso industrial foi desaconselhado pelo seu potencial 
de induzir adensamento populacional. Na escala metropolitana, foram feitas 
recomendações para o controle dos fatores que induzem a expansão periférica; controle 
de erosão em toda a bacia do Alto Tietê e das cargas poluidoras afluentes ao rio 
Pinheiros; exigência de avaliação estratégica de planos e políticas públicas de grande 
impacto, como a obra do Rodoanel; e mudanças nas regras operacionais de 
bombeamento associadas a alternativas ao controle das enchentes e maior controle 
social sobre as decisões. Também foram feitas recomendações quanto à necessidade 
de compensação financeira aos municípios da bacia e à importância de elaboração da

(b) estimado a partir da taxa de crescimento 1991/2000 no total do Município de Diadema;
(c) estimado em função de (a) e (b)
(d) Censo IBGE/2000 - taxa de crescimento anual 1991/2000 de São Bernardo do Campo;
(e) Censo IBGE/2000 - taxa de crescimento anual 1991/2000 de Diadema

Com relação às cargas poluidoras, os estudos demonstraram que apenas 3,37% da 
população tinha seus esgotos exportados para fora da bacia em 1996; que 34,52% dos 
esgotos eram lançados diretamente nos corpos d’água, ou pela ausência total de redes 
coletoras ou pelo fato delas não serem interceptadas; e 62,11% da população era 
servida por sistemas individuais (fossas) de disposição de esgotos (SMA,1999:221). A 
carga de DBO gerada por esses esgotos e afluente ao reservatório era de 10,21 ton/ 
dia, enquanto a carga de DBO proveniente do bombeamento das águas do Pinheiros 
era de 27,9 ton/dia, ou seja, quase 3 maior do que o gerado na própria bacia 
(SMA, 1999:735). Ainda de acordo com o Termo de Referência, os bombeamentos se 
constituíam na principal fonte de contaminação por metais pesados, tendo sido 
verificados níveis superiores ao do padrão de qualidade da água para cádmio, chumbo, 
níquel, mercúrio e zinco. O braço do Taquacetuba revelou a presença de algas 
potencialmente tóxicas. Enfim, não há dúvida de que a destinação da Billings para 
o abastecimento de água encontra graves problemas a serem equacionados, depois 
que 50 anos de operação do sistema de bombeamento acumularam, no fundo da 
represa, milhões de metros cúbicos de lodo contaminado. Dada a complexidade da 
questão, os trabalhos do Termo de Referência não foram conclusivos em relação a 
uma proposta de lei específica para a APRM, não chegando sequer a apontar uma 
diretriz estratégica para sua construção, a partir das disposições da Lei n° 9.866/97 .
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5.5 - A LEI ESPECÍFICA DA APRM-GUARAPIRANGA E SEUS 
DESDOBRAMENTOS NA BACIA BILLINGS

Como já visto, a experiência de aplicação da LPM foi a principal referência para a 
elaboração da Lei n° 9.866/97, apesar desta ser dirigida à proteção dos mananciais 
em todo o Estado. Na Região Metropolitana, os sinais de degradação da Guarapiranga 
parecem ter sido o principal motivo que levou ao equacionamento da nova legislação. 
Nesse sentido, o Programa de Saneamento Ambiental do Guarapiranga elaborou o / 
PDPA da bacia e chegou a formulação de uma primeira minuta de Lei Específica de \ 
Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga.

A primeira minuta de Lei Específica da APRM-G foi elaborada no âmbito da Secretaria 
de Recursos Hídricos do Estado, com base nos estudos do PDPA da bacia e no modelo 
matemático de correlação entre uso do solo, geração e afluência de cargas poluidoras 
ao reservatório. A proposta não se afastou do princípio básico da LPM, ou seja, de 
adequar o controle do uso do solo à capacidade de depuração de cargas poluidoras, 
pelo reservatório. Como novidade, a minuta contemplou a possibilidade de redução 
das cargas geradas na bacia através de sistemas de tratamento ou afastamento dos 
esgotos. Em outras palavras, os limites de adensamento não estariam mais restritos 
à capacidade natural do ecossistema e não seriam mais fixos, na medida em que se 
introduzia, na equação, a possibilidade de se reduzir o aporte de cargas por meios 
tecnológicos. A proposta assumiu os valores que o PDPA tinha definido como carga- 
meta ou limite máximo de carga poluente que garantiría a sustentabilidade do 
reservatório e também a distribuição desse valor entre os 7 municípios integrantes 
da bacia, como limites de referência para a elaboração da legislação municipal de 
uso do solo. Com base nesses instrumentos, previu a possibilidade de licenciamento 
de empreendimentos que não se enquadrassem na LPM através da aplicação do 
modelo matemático MQUAL e tendo como referência o modelo de ocupação escolhido 
pelo PDPA. Também contemplou a delimitação de uma grande Área de Recuperação 
Ambiental, onde, depois de executado o Programa de Saneamento, poderia ser 
procedida a regularização dos assentamentos, pois o modelo de ocupação já previra a 
permanência dessa população. Na prática, a proposta mantinha os parâmetros da 
LPM, aos quais acrescentava a possibilidade de regularização dos assentamentos 
enquadrados como Áreas de Recuperação Ambiental e a possibilidade de aprovação 
de empreendimentos que, mesmo não atendendo a legislação, comprovassem efeitos 
de abatimento no computo geral das cargas, mediante a realização direta de obras de 
saneamento e recuperação ambiental ou contrapartida financeira. Tratava-se, na 
prática, da aplicação dos instrumentos de concessão onerosa do direito adicional de 
construir (que já vinham sendo aplicados pelo Município de São Paulo, conforme 
itens 4.3.2.e 4.3.3 do Capítulo II), pela instância de governo estadual, pois os 
empreendimentos seriam aprovados pelo Sub-Comitê da Bacia Cotia-Guarapiranga.
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A proposta da SRH foi discutida com a Secretaria de Estado Meio Ambiente e 
reelaborada, gerando uma nova minuta que foi entregue à apreciação do Sub-Comitê 
Cotia Guarapiranga em julho de 1999. Nessa nova proposta mantinham-se as 
possibilidades de regularização das áreas com características totalmente urbanas, 
depois de executadas as obras previstas de recuperação, mas não estava contemplada 
a regularização das favelas que também eram objeto das intervenções de urbanização 
e saneamento do Programa Guarapiranga. Por outro lado, definiam-se as Áreas de 
Ocupação Dirigida previstas pela Lei n° 9.866/97, com o estabelecimento de índices 
urbanísticos (taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento), mas não se 
explicitava o tamanho de lote mínimo admitido. Sem esse parâmetro, o licenciamento 
de novos parcelamentos do solo ficava condicionado à avaliação através do modelo 
de geração de cargas, MQUAL, e a regularização dos loteamentos existentes ficava 
condicionada à execução dos melhoramentos na totalidade da área urbana, e à 
prévia avaliação dos seus resultados gerais, mediante rodagem do MQUAL. Em 
resumo: as duas propostas mantinham as possibilidades de regularização dos 
assentamentos populares no âmbito discricionário das decisões do governo estadual, 
pois não estabeleciam regras gerais que contemplassem essa regularização. A 
novidade era a intermediação de um modelo matemático cuja compreensão, por 
qualquer cidadão, era ainda mais difícil do que o sistema de cálculos de densidade 
da LPM. Nesse sentido, mantinha-se a lógica da “irregularidade consentida”, que 
“...não admite a incorporação ao orçamento público da imensa massa moradora da 
cidade ilegal, demandatária de serviços públicos. Seu desconhecimento se impõe, 
com exceção de ações pontuais definidas em barganhas políticas ou períodos pré^ 
eleitorais." (Maricato, 1996:63).

A minuta de Lei Específica começou a ser apreciada pelo Sub-Comitê. Suas 
indefinições não agradaram aos membros do colegiado, tendo suscitado as 
seguintes críticas:

ampliação das restrições ao uso industrial, em relação ao estabelecido na Lei 
9.866/97 e à própria LPM;
falta de definição em relação à regularização fundiária dos assentamentos 
existentes, em especial daqueles beneficiados com infraestrutura sanitária, e 
conseqüente redução das contribuições à poluição da Represa;
dificuldade de apropriação, pelos atores que participam do SIGRH (incluindo 
funcionários das administrações municipais e entidades da sociedade civil), dos 
“tecnicismos” dos instrumentos de gestão propostos, especialmente no caso da 
utilização do MQUAL como instrumento de licenciamento de atividades;
falta de delegação aos municípios de competências para a normatização do uso e 
ocupação do solo;
falta de articulação entre a Lei Específica e programas de investimentos para a
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Esses princípios geraram uma nova proposta de Lei Específica para a APRM 
Guarapiranga, formulada junto ao Sub-Comitê, com a participação de representantes

O Sub-Comitê começou a trabalhar na Lei Específica a partir dos insumos fornecidos 
pelo governo do estado e dos seguintes pressupostos:

que a regularização fundiária teria de ser assumida como uma política para a 
área, já que não havia nenhuma proposta de remover a população moradora e 
que os estudos indicavam a possibilidade de compatibilizar as ocupações existentes 
com a preservação do manancial, desde que fossem efetivamente executadas as 
obras previstas de infraestrutura de saneamento;
que a manutenção da situação geral de irregularidade somente contribui para a 
desvalorização da região e reprodução da sua tendência de tornar-se localização 
preferencial de assentamentos precários;
que para permitir a regularização, como direitos dos moradores, deveríam constar 
regras claras com parâmetros e condições para que ela se viabilizasse;
que as normas e parâmetros definidos ao nível estadual deveríam contemplar 
possibilidades de adequação às especificidades de cada Município;
que as funções de licenciamento deveríam ser divididas entre Prefeituras e 
governo do Estado, em função do tipo de empreendimento a ser licenciado, ficando 
a cargo dos órgãos estaduais, a análise das atividades potencialmente geradoras 
de poluentes, que já era atribuição da CETESB, até que os municípios tivessem 
capacitação técnica para essas funções;
que as modelagens matemáticas da correlação entre uso do solo e cargas afluentes 
ao Reservatório deveríam ser utilizadas para o monitoramento permanente da 
situação da Bacia, a partir da existência de um sistema de informações sobre a 
bacia, previsto na Lei 9.866/97;
que poderíam ser mantidos mecanismos que permitissem a análise de exceções 
às regras básicas estabelecidas, a serem aprovados mediante compensações 
onerosas, com a anuência do Sub-Comitê;
que deveria ser previsto um amplo leque de fontes de recursos e compensações 
ambientais, incluindo a cobrança pelo uso da água, como forma de garantir 
recursos para as obras de recuperação ambiental, ações de fiscalização e 
investimentos para a transformação de parte significativa da bacia, em áreas de 
parques e reservas de propriedade pública ou, no caso de propriedades particulares, 
com plenas garantias de destinação a essa finalidade.

preservação e recuperação da Bacia, fazendo com que, apesar de todos os discursos 
em contrário, a política pública para a proteção dos mananciais continuasse no 
mesmo patamar da LPM, como um conjunto de restrições administrativas ao uso 
do solo.
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dos órgãos estaduais, das prefeituras e da sociedade civil. Como instrumento de revisão 
de uma lei de uso do solo, que é a LPM, a nova proposta (que se encontra em processo 
de aprovação) contém um macrozoneamento da bacia, definido com base no modelo 
de ocupação proposto pelo PDPA, com atualizações e ajustes feitos pelos municípios. 
As macrozonas desse zoneamento correspondem à tipologia das Áreas de Intervenção 
estabelecida na Lei n° 9.866/97, com sub-divisões. Para cada Subárea de Ocupação 
Dirigida correspondem parâmetros urbanísticos (Coeficiente de aproveitamento, taxa 
de ocupação e índice de permeabilidade) que permitem o licenciamento de novos 
empreendimentos. A proposta também contempla exigências quanto à infraestrutura 
sanitária a ser garantida em cada Subárea, de acordo com suas características 
(Urbana Consolidada, de Urbanização Controlada, de Baixa Densidade, etc.). Na 
prática, essa delimitação adequou a legislação à realidade da ocupação, criando 
possibilidades restritas de expansão das áreas urbanas, tendo em vista que os 
programas de urbanização de favelas sempre exigiam remoções e relocações de 
moradia. A regularização fica subordinada ao atendimento dos parâmetros 
urbanísticos e das exigências quanto à infraestrutura sanitária. O não atendimento 
dos parâmetros urbanísticos pode ser substituído por compensação onerosa, mas as 
exigências de infraestrutura sanitária, como de ligação à rede pública de esgotos nas 
áreas urbanas consolidadas, não podem ser flexibilizadas. Por outro lado, os usos do 
solo (residência, comércio, indústria, etc.) devem seguir a legislação municipal de 
uso e ocupação do solo e, ao nível da lei específica, fica estabelecido apenas que não 
serão admitidas, na bacia, as atividades geradoras de efluentes que não sejam 
compatíveis com os padrões de lançamento nos corpos d’água protegidos (de acordo 
com sua classificação) e tampouco na rede pública, sendo essa aferição competência 
da CETESB para o caso de efluentes não domésticos. Em cada Subárea de Ocupação 
Dirigida, a lei municipal de uso e ocupação do solo pode remanejar os índices 
urbanísticos para adequá-los às especificidades locais, desde que, na média, os novos 
índices atendam ao estabelecido na Lei Específica para a Subárea. Depois de feitos 
esses remanejamentos, as leis municipais serão declaradas compatíveis com a Lei 
Específica. O licenciamento de edificações com menos de 10.000 m2 de área construída 
para uso não residencial ou com menos de 20.000 m2 para uso residencial pode ser 
feito apenas pelo Município que tenha lei municipal compatível com a Lei Específica. 
Por outro lado, o controle do desempenho dos Municípios, em relação aos objetivos 
de proteção do manancial, é feito através da adoção da carga-meta e das cargas de 
referência, definidas no PDPA, como balizamentos de um processo constante de 
monitoramento, que poderá resultar em alterações das regras estabelecidas na Lei 
Específica, no caso de não se verificarem resultados positivos quanto à redução das 
cargas poluidoras afluentes ao reservatório. Nesse sentido são estabelecidos os 
sistemas de monitoramento e fiscalização, nos moldes da Lei n° 9.866/97. Os recursos 
provenientes da regularização onerosa, da cobrança pelo uso da água e de outras
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Dentre os entraves que surgiram ao seu encaminhamento destaca-se:
o fato de que a proposta consubstancia uma redistribuição do poder, atualmente 
concentrado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para as 
Prefeituras e Sub-Comitê.

- o receio dos ambientalistas, mesmo dos grupos progressistas, de assumirem 
qualquer apoio a iniciativas que não sejam estritamente preservacionistas, dado 
que, nas condições de incerteza em relação às políticas públicas que vigoram no 
país, eles temem uma eventual perda de prestígio que possa ocorrer no caso da

A elaboração da proposta de Lei Específica da APRM-Guarapiranga junto ao Sub- 
Comitê de Bacia Hidrográfica, através de um processo participativo, levou cerca de 
18 meses. Nesse intervalo houve mudanças políticas no quadro da administração do 
Estado, coma a substituição dos Secretários de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. 
Quando ela ficou pronta, a correlação de forças que dava sustentação política ao 
processo de revisão da LPM tinha se alterado. Novos atores entraram em cena e 
tiveram de ser conquistados pela proposta. Finalmente, depois de quase um ano de 
apresentações, novos debates, reuniões públicas e esclarecimentos, a proposta foi 
aprovada pelo plenário do Sub-Comitê Cotia-Guarapiranga, em 26/11/2001 e pelo 
plenário do Comitê do Alto Tietê, através da Deliberação n° 06, de 19/12/2001. 
Atualmente, ela aguarda a aprovação do CONSEMA, para ser encaminhada à 
Assembléia Legislativa pelo governador do Estado.

Cabe destacar que a proposta estava sendo elaborada na mesma época em que foi 
aprovada a Lei Federal n° 10.257/01, do Estatuto da Cidade, regulamentando uma 
constelação de instrumentos de política fundiária e imobiliária que poderíam ser 
aplicados pelos Municípios, em conjunto com a Lei Específica, de modo a controlar 
seus efeitos sobre o mercado imobiliário, especialmente no que diz respeito à 
valorização das áreas regularizáveis e aos riscos quanto à expulsão de seus moradores, 
gerando novas ondas de ocupação das áreas mais remotas. Nesse sentido, o projeto 
do Plano Diretor do Município de São Paulo (em elaboração em 2001) criou zonas 
especiais de interesse social em grande parte das áreas urbanas da APM que estavam 
recebendo benefícios, através da urbanização de favelas e da colocação de 
infraestrutura em loteamentos populares, visando garantir prioridades para a 
permanência da mesma população de baixa renda, nessas localizações, antes e depois 
da sua regularização fundiária.

compensações, serão destinados à recuperação da bacia e a aquisição de terras para 
a formação de parques e reservas, sempre consultado o Sub-Comitê. A localização 
preferencial dessas reservas fica estabelecida na Lei, através da delimitação de Áreas 
de Restrição à Ocupação.
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proposta se mostrar ineficiente para os objetivos de preservação;
a dificuldade de envolver os grupos de moradores e os movimentos populares 
num debate extremamente técnico do qual eles desconfiam, contraposta à 
facilidade de adesão, desses mesmos grupos, a promessas de políticos populistas; 
o fato de que a proposta não correspondeu totalmente às expectativas de ampliação 
de poder da Secretaria de Recursos Hídricos, na medida em que não encampou o 
mecanismo estritamente sanitarista de licenciamento de empreendimentos por 
meio do MQUAL, contido na minuta inicial;
a ameaça política para todos os atores, representada pela grande penetração que 
o discurso preservacionista tem na mídia, associada ao fato de que todas as 
tentativas anteriores de alteração da LPM tinham sido taxadas de populistas, 
eleitoreiras e anti-preservacionistas.

Esses entraves, que acabaram sendo superados no âmbito do Sub-Comitê Cotia- 
Guarapiranga, repercutiram nas discussões da Lei Específica da APRM-Billings. Na 
medida em que nenhum órgão do Estado estava assumindo a liderança no processo 
de elaboração das Leis Específicas, as Prefeituras assumiram esse papel. Por outro 
lado, dado que o Termo de Referência para o Programa de Recuperação Ambiental da 
Bacia Billings não tinha chegado a propostas conclusivas nem quanto a um modelo 
de ocupação e tampouco quanto a um modelo de lei, essas propostas precisavam ser 
construídas. Nesse sentido foi contratada a consultoria da FUNDUNESP que também 
não chegou a nenhuma minuta de Lei Específica. Formou-se então um GT junto ao 
Sub-Comitê Billings-Tamanduateí que tentou desenvolver os trabalhos a partir da 
proposta do Guarapiranga. Esse encaminhamento resvalou nos entraves já apontados 
e num novo problema de ordem política. A tradição de autonomia regional do ABC 
dificultava a adoção de um modelo básico que não tinha sido formatado a partir das 
“especificidades regionais do ABC”. Em especial, o principal interesse na aprovação 
de leis semelhantes era da Prefeitura de São Paulo, que tem 210 km2 na bacia 
Guarapiranga e 163 km2 na bacia Billings, e a região do ABC sempre viu a Capital 
como concorrente, na disputa por verbas, status e atratividade para a localização de 
atividades econômicas. Essas dificuldades abriram espaço para as desconfianças 
dos representantes do movimento popular, para a tendência de não tomar decisões 
dos ambientalistas e para os mais variados questionamentos técnicos. Assim, na 
falta de decisão política, por parte do governo do Estado, sobre a prioridade quanto 
ao uso do manancial Billings, as tentativas de construção de uma Lei Específica da 
APRM continuam patinando em busca de um modelo ideal. Enquanto isso, sem a 
destinação de recursos públicos as obras dos Planos Emergenciais e sem amparo 
legal em relação à regularidade dos terrenos que ocupa, a população continua 
ameaçada pelas ações judiciais de desfazimento de loteamentos e pelos riscos da 
insalubridade ambiental das áreas “protegidas”.
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Até julho de 2001, nem o Sub-Comitê Cotia-Guarapiranga nem o Sub-Comitê Billings- 
Tamanduateí tinham aprovado propostas de Leis Específicas para a Proteção e 
Recuperação dos Mananciais. No final de agosto, todos os atores envolvidos na questão 
foram surpreendidos pela notícia de que o Secretário Estadual do Meio Ambiente 
tinha levado diretamente ao governador uma proposta de revisão da LPM. Divulgada 
nos grandes jornais da Capital, essa iniciativa gerou protestos da comunidade 
ambientalista, das Prefeituras e do próprio governo. O Secretário foi pressionado a 
submeter sua proposta ao Comitê do Alto Tietê, para conhecimento e deliberação, 
pois o colegiado tinha sido definido como instância legal para encaminhar o processo 
de revisão da LPM.

A proposta da SMA revelou tendências contrárias aos princípios de descentralização 
e de participação que vinham norteando a Política Estadual e o Sistema Integrado 
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, atribuindo novos e maiores poderes à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em relação à gestão dos mananciais. 
Basicamente, o Projeto de Lei apresentado pelo Secretário Ricardo Tripoli tratava 
da possibilidade de regularização de lotes e edificações nas áreas de proteção, mediante 
a vinculação a estes, de terrenos não contíguos que compensassem suas 
irregularidades em relação aos parâmetros urbanísticos da LPM. Atendia demandas 
antigas de indústrias e de grandes estabelecimentos comerciais localizados na APM, 
que pleiteavam sua regularização através desse mecanismo. Todavia, o Secretário 
apresentou-a como uma política geral de regularização e de proteção dos mananciais 
quando, no caso das bacias Guarapiranga e Billings, mais de 70% da irregularidade 
e da população é constituída por loteamentos populares. Nesse sentido ele se dirigiu 
aos moradores desses loteamentos, prometendo que eles poderiam ter seus lotes 
regularizados desde que adquirissem terras (“baratas”, localizadas nas porções mais 
periféricas e preservadas das bacias) para compensar suas irregularidades. Conforme 
já visto, os lotes mínimos definidos pela LPM variam entre 500 m2 e 6.000 m2. 
Supondo-se que os lotes populares tenham 125 m215, (o que não é uma regra, porque 
existem favelas, lotes reparcelados e condomínios onde a fração ideal de terreno é 
menor), as diferenças de dimensões a serem compensadas iriam demandar, dos 
moradores, a aquisição de terrenos com áreas entre 400% e 5.000% superiores aos 
seus. Também já foi esclarecido que os moradores desses bairros constituem o 
segmento mais pobre da população, que recorre a essa “solução” de moradia por

15 - Entre 1979 (com base na Lei Federal n° 6.766) e 1999. o lote mínimo estabelecido para zonas urbanas pela ' ■ 
legislação federal de parcelamento do solo era de 125 m2. A partir de 1999 (com base na Lei Federal n° 9.785/99), 
essa definição foi remetida para legislação municipal.

''A
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Por outro lado, a situação real das bacias protegidas permanecería a mesma, depois 
de procedidas as regularizações, com tendências a piorar. Os terrenos a serem vinculados 
deveríam estar livres de ocupação para serem aceitos como compensação, mas nada 
garante que não venham a ser invadidos e ocupados em momentos subseqüentes. O 
licenciamento de qualquer empreendimento continuaria centralizado e burocratizado. 
A fiscalização que já é ineficiente e sem recursos, teria de enfrentar novos problemas, 
pois o Projeto de Lei permite vinculações entre terrenos localizados em municípios 
diferentes. Observe-se que, sem esse recurso da vinculação de terrenos pertencentes a 
municípios diferentes, o instrumento não poderia apresentar-se como accessível a 
“todos” pois, no caso da porção paulistana da Billings, por exemplo, a população máxima 
de 200.000, correspondente à densidade demográfica definida pela LPM (JNS.1992), 
já tinha sido ultrapassada de longe, em 2000, e chegava a mais de 460.000 habitantes 
(IBGE/Censo 2000). Em especial, a precariedade física dos assentamentos continuaria 
idêntica, com toda a precariedade em relação ao sistema de saneamento, com situações 
de risco para os moradores e para o manancial. Aparentemente, o único efeito da nova 
legislação seria o de provocar uma demanda por terra na APM e um crescimento 
especulativo do seu valor, que dificultaria ainda mais as possibilidades da população 
de baixa renda vir a regularizar suas moradias.

Observe-se que o Projeto de Lei de Tripoli tem as mesmas características do Projeto 
de Lei de revisão do Código Florestal, defendido pelo deputado federal Moacir 
Micheletto, que foi comentado no item 7.2.3 da Capítulo I. Conforme já destacado 
naquele caso, trata-se de proposta de inspiração neoliberal, cujo controle é 
praticamente impossível e cuja única finalidade, aparentemente, é de viabilizar 
demandas de alguns grupos de interesse quanto a empreendimentos específicos. No 
caso dos mananciais da RMSR ao ser apresentada como solução para a regularização 
dos assentamentos populares, a proposta apresentava requintes do que se poderia 
designar com “sadismo social”, na medida em que repassava, para os extratos mais 
carentes e vitimados por toda forma de exclusão, os custos e a responsabilidade pela 
preservação dos mananciais que, desde a década de 1930, tinha sido sistematicamente 
abandonada pelos governos e pelas classes dominantes. Ao não fazer exigências quanto 
a intervenções de saneamento e recuperação ambiental, como condição para qualquer

absoluta falta de alternativa para resolver seu problema habitacional, nas condições 
definidas pelo mercado fundiário/imobiliário da metrópole. Todavia, o Projeto de 
Lei foi apresentado a algumas lideranças populares como a solução dos seus problemas 
e chegou a ganhar adesões dos mal informados. Na medida em que a proposta entrou 
em discussão no Comitê do Alto Tietê e nos Sub-Comitês Guarapiranga e Billings, 
os moradores perceberam que teriam de pagar caro pela regularização, sem contar- 
se com a dificuldade jurídico-burocrática de viabilizá-la pois, de um modo geral, os 
títulos de propriedade nas zonas rurais dos mananciais são confusos.
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regularização, o Projeto denotava de forma explícita sua falta de compromissos com 
a efetiva conservação dos mananciais.

Contudo, o PL atendia a interesses concretos, contando inclusive com o apoio de 
algumas Prefeituras, e tinha sido encampado pelo governador, o que se desdobrava 
em compromissos das demais Secretarias do Estado. As demandas por algum 
instrumento de regularização fundiária nas áreas de mananciais eram muito grandes, 
pois estavam represadas desde os anos 1980. Por outro lado, as Leis Específicas 
indicadas pela Lei n° 9.866/97 pareciam distantes de se tornarem realidade, pois 
apenas a Bacia Guarapiranga contava com uma proposta de Lei. Na Billings o processo 
patinava e, nas demais bacias abrangidas pela LPM, ele mal tinha se iniciado. Os 
ambientalistas, com sua característica ambigüidade, discordavam da proposta Tripoli, 
principalmente pela forma do seu encaminhamento, mas tinham temores ainda 
maiores em relação a qualquer projeto que pudesse alterar substancialmente as 
disposições extremamente restritivas da LPM. Por outro lado, tinham relações 
orgânicas com a SMA e uma tendência de apoiar os interesses corporativos desta, ao 
mesmo tempo em que tinham compromissos ideológicos com o modelo democrático 
e participativo do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 
Também sabiam que as possibilidades de regularização da proposta Tripoli 
atenderíam um importante grupo de interesses, reduzindo o poder de pressão dos 
movimentos populares no que dizia respeito às suas próprias demandas.

Enfim a proposta Tripoli foi a debate no Comitê do Alto Tietê. Os ambientalistas se 
abstiveram de um posicionamento mais claro, mas a estrutura participativa dos 
Comitês e Sub-Comitês deu provas de constituir, de fato, um avanço na conquista da 
cidadania e da inclusão social. A presença de representantes das classes populares, 
ao lado das Prefeituras e de representantes dos vários setores do governo do Estado 
impediram o encaminhamento de uma proposta de favorecimento explícito dos 
interesses das classes dominantes. Nesse sentido, a correlação de forças progressistas 
que domina o Sub-Comitê Billings-Tamanduateí, o peso político da Prefeitura de 
São Paulo e o fato de já existir uma proposta de Lei Específica da APRM-Guarapiranga 
deram novo alento ao processo de elaboração dessas Leis. As duas propostas, de Tripoli > 
e da Lei Específica do Guarapiranga, foram à votação no mesmo dia, no Comitê do 
Alto Tietê, e foram ambas aprovadas, com a recomendação de que fossem 
encaminhadas juntas para a Assembléia Legislativa. Ganharam os vencedores de f 
sempre mas também se deu um passo adiante nas lutas por direitos sociais, através 
de uma proposta de tratamento realista dos conflitos em torno da proteção dos \ 
mananciais, que enfrenta ao mesmo tempo a necessidade de superar a retórica j 
preservacionista inconseqüente, a garantia do direito à moradia para 1,5 milhões de / 
pessoas e a demanda por investimentos em infraestrutura de saneamento.
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A questão dos mananciais e o processo de revisão da LPM continuam na agenda 
política. Os debates em torno da Lei Tripoli constituíram apenas um episódio desse 
processo, dentre muitos já ocorridos e outros que estão por vir. As águas continuam 
ameaçadas pela contaminação por esgotos e sua falta certamente atingirá as classes 
populares em primeiro lugar. Para reverter essa tendência, são necessárias normas 
que reconheçam e interajam com o processo real de produção da cidade, conjugadas 
com investimentos públicos em saneamento ambiental e em habitação social. 
Nenhum desses campos é prioritário na agenda neoliberal. Para mudar esse quadro, 
o discurso ambientalista não é suficiente. Em outras palavras: para conseguirem 
sucesso, as lutas ambientalistas teriam de se subordinar às lutas por direitos sociais 
e não o contrário.
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As políticas públicas do meio ambiente desenvolvidas no Brasil foram abordadas 
através de 3 recortes diferentes. O Capítulo I tratou do tema no âmbito nacional, 
com foco na difusão da ideologia ambientalista e na evolução da legislação relacionada 
com a proteção dos recursos naturais e controle da poluição a partir da década de 
1930. O Capítulo II tratou das políticas públicas do meio ambiente aplicadas na 
metrópole paulista, desde a instituição das primeiras políticas de saneamento, no 
final do século XIX. Neste caso, a abordagem buscou fornecer elementos para a análise 
e interpretação dos resultados dessas políticas. O Capítulo III abordou a questão da 
proteção dos mananciais de água na metrópole paulista, focalizando o processo de 
revisão da legislação de proteção durante a década de 1990. As conclusões da tese 
apresentam-se organizadas a partir desse temário.

Os sub-capítulos 1 e 2 se referem ao período que antecedeu à instituição das políticas 
explicitamente designadas como ambientais. O sub-capítulo 1 tratou da primeira 
fase do primeiro governo de Vargas, quando foram aprovados o Código Florestal, o 
Código da Águas e o Código das Minas, a partir de um alinhamento conjuntural 
entre grupos conservacionistas e o reformismo social do movimento tenentista. A 
edição desses Códigos não teve desdobramentos em políticas efetivas de conservação 
da natureza. Nesse sentido, parece exagerada a importância que Dean (1996) atribui 
ao Código Florestal e ao Código das Águas como instrumentos inaugurais do 
estabelecimento de restrições ao direito de propriedade e representativos de “uma 
rejeição histórica do liberalismo” (Dean,1996:276). Em outras palavras, parece 
precipitada a identificação de um movimento social de “reformadores 
conservacionistas" que tivesse atuado, ainda que por pouco tempo, naquele período 
(Jd.ib:.279;283). No máximo, havia, tanto no discurso de alguns cientistas naturais 
quanto de intelectuais influenciados pelas idéias de Alberto Torres, pontos de contato 
com o ideário do ambientalismo contemporâneo que iria emergir na década de 1970. 
No período de 1937 a 1964, abordado no sub-capítulo 2, todas as forças políticas 
atuantes no país estiveram empenhadas em promover o desenvolvimento econômico 
via industrialização, sendo este imperativo o único determinante da forma de 
apropriação dos recursos naturais, independentemente das disposições dos Códigos 
conservacionistas. No âmbito federal foram criadas 49 unidades de conservação, mas 
a sua proteção não foi garantida através de fiscalização e regularização fundiária. O 
Código das Águas não foi regulamentado e o Código das Minas foi sucessivamente 
alterado. Ambos funcionaram apenas como marco regulatório para que o governo
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procedesse a concessões para a exploração dos recursos minerais, e não foram aplicados 
com objetivos de conservação desses recursos.

O sub-capítulo 4 abordou as primeiras políticas públicas explicitamente designadas 
como do meio ambiente, instituídas na década de 1970. Os eixos básicos dessas 
políticas - o controle da poluição e a preservação de áreas naturais - já estavam 
presentes no discurso dos códigos varguistas de 1934. A adoção de um discurso sobre 
o meio ambiente pelo governo brasileiro coincidiu com a inauguração de novos ciclos 
de exploração predatória dos recursos naturais, através da “importação” de indústrias 
poluentes e da tentativa de integração da Amazônia aos circuitos de desenvolvimento 
capitalista do país. As propostas de integração da Amazônia através da implementação 
de grandes projetos minerários, agropecuários e hidrelétricos engendrou a mobilização 
quase imediata das comunidades tradicionais, constituídas por seringueiros, 
barrageiros, e pequenos agricultores, devido aos efeitos desestruturadores daqueles 
projetos sobre suas economias de subsistência. Paralelamente, foram ampliados os 
recursos destinados ao saneamento básico e foram regulamentadas as regiões 
metropolitanas, numa conjuntura de grande prestígio do chamado planejamento 
integrado e com vistas a estabelecer controles sobre a poluição industrial. No conjunto, 
as primeiras políticas públicas do meio ambiente foram apenas retóricas e os únicos 
resultados efetivos nesse campo foram os decorrentes da ampliação dos investimentos 
em saneamento básico.

O sub-capítulo 3 tratou da emergência da ideologia ambientalista internacional, 
relacionando seu surgimento com o início das mudanças sócio-culturais, políticas 
e econômicas que iriam conduzir ao neoliberalismo e à globalização das relações 
capitalistas de mercado, ao longo dos anos 1980. A caracterização da ideologia 
ambientalista destacou sua divagem antiindustrial e sua identidade com o 
romantismo sócio-político que se desenvolvera na Europa, no início do século XIX. 
O principal evento que marcou a difusão internacional da ideologia ambientalista 
foi a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 
em Estocolmo, em 1972, aparentemente com o objetivo (não explicitado) de 
reorientar as políticas de ajuda ao desenvolvimento do Terceiro Mundo. Com relação 
às repercussões da Conferência no Brasil, foram identificados 3 tipos de 
posicionamentos: (i) o governo e as forças de esquerda entraram em acordo, e se 
posicionaram contra quaisquer iniciativas que pudessem atrapalhar os objetivos 
de desenvolvimento econômico e de eliminação da pobreza no país; (ii) grupos da 
classe média jovem abriram-se para as influências da chamada “sociedade 
alternativa”, cujos valores e comportamentos integravam uma vertente do 
ambientalismo internacional; (iii) grupos conservacionistas, pertencentes à classe 
média culta e às elites, repercutiram imediatamente as preocupações com o meio 
ambiente difundidas pela Conferência de Estocolmo.
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O sub-capítulo 6 abordou o processo de construção, e de transferência para o Brasil, 
do consenso em torno do conceito de desenvolvimento sustentável, como resposta 
aos conflitos entre as demandas por desenvolvimento e os “limites de crescimento” 
reclamados pelo ambientalismo. Foram realçadas a imprecisão do conceito e a ênfase 
na utilização de instrumentos de mercado, com vistas à proteção ambiental, contidos 
na agenda do desenvolvimento sustentável, denotando sua afinidade com o 
neoliberalismo. Evidenciou-se que, no Brasil, a difusão da idéia de desenvolvimento 
sustentável coincidiu com a adesão do empresariado e dos sindicatos ao discurso 
ambientalista. Por outro lado, com base em pesquisas sobre o movimento 
ambientalista brasileiro realizadas no período da ECO-92, foi percebido que, enquanto 
ao nível da militância dos movimentos predominava uma atitude favorável à 
articulação entre questões sociais e ambientais, ao nível da opinião pública 
predominava uma reverência quase religiosa em relação à natureza e uma idéia 
abstrata de preservação.

O sub-capítulo 5 abordou a organização do movimento ambientalista e o 
desenvolvimento das políticas públicas do meio ambiente no período da 
redemocratização. Nesta fase, a base social do ambientalismo era constituída por 
grupos da classe média alta e a identidade do movimento se consolidou em torno da 
denúncia contra os efeitos ambientalmente desastrosos dos grandes projetos da 
ditadura. No contexto da redemocratização, os ambientalistas se engajaram na política 
partidária, inclusive com a criação do Partido Verde. Paralelamente, surgiram as 
primeiras articulações entre ambientalistas e movimentos sociais de base popular, 
nas cidades e nas áreas atingidas pelos grandes projetos. Nas cidades, a partir do 
momento em que questões da esfera da reprodução começaram a ser percebidas e 
designadas como questões ambientais. Nas fronteiras de “integração nacional”, 
através da aproximação entre o movimento ambientalista internacional e as 
comunidades tradicionais organizadas. Todavia, apesar dessas pontes, continuavam 
presentes dificuldades de diálogo entre o ambientalismo e os movimentos de defesa 
de direitos humanos, sendo que o principal consenso entre ambos era a defesa de 
canais de participação da sociedade civil nas decisões de governo. Com relação às 
ações de governo, a gestão de Figueiredo destacou-se pela criação de 46 novas unidades 
de conservação, apresentando avanços na sua regularização fundiária e editando a 
lei da Política Nacional do Meio Ambiente. No governo Sarney foram reduzidos os 
recursos para a manutenção e ampliação das áreas protegidas e tampouco se abriram 
canais institucionais que facilitassem o diálogo entre o ambientalismo e as lutas 
sociais. Nesse sentido, o Capítulo da Constituição Federal sobre o Meio Ambiente 
não trouxe nenhuma prescrição de como garantir o direito “de todos" ao meio 
ambiente, limitando-se a postular sobre a proteção da natureza “em si" e deixando 
em aberto um enorme campo de conflitos entre as disposições da legislação ambiental 
e as estratégias de sobrevivência da classe trabalhadora.
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Com relação ao abastecimento de água, a pesquisa demonstrou que, ao longo de um 
século de história da oferta desses serviços por meio de rede pública, ocorreu uma 
evolução positiva, tanto ao nível da qualidade quanto da sua abrangência. De acordo 
com os dados levantados, a rede de água atendia quase 90% dos domicílios da Capital, 
entre 1905 e 1935. Reduziu essa cobertura para 70% em 1940, e se manteve em 
torno de 60% no período de 1950 a 19751, quando voltou a se expandir, atingindo

í

O Capítulo II teve por objetivo uma avaliação das políticas públicas do meio ambiente 
aplicadas na metrópole paulista, adotando como recorte, em relação ao objeto dessas 
políticas, as ações dirigidas ao saneamento ambiental e abrangendo as políticas de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e disposição de lixo, 
drenagem, áreas verdes e controle da poluição do ar, do solo e das águas. O 
desenvolvimento dessas políticas foi abordado segundo diferentes períodos, a partir 
do pressuposto de que o contexto no qual elas se desenvolveram foi importante para 
sua definição e interessa à sua interpretação. Também foram tratadas suas interfaces 
com o planejamento urbano e com a legislação urbanística, dada a importância destes 
instrumentos na administração dos conflitos relacionados com a distribuição 
geográfica e socialmente desigual dos serviços e equipamentos de saneamento 
ambiental na RMSR Nestas conclusões será feito um breve apanhado dos resultados 
de cada uma das políticas abordadas, ao longo de todos os períodos abrangidos pela 
pesquisa, visando facilitar uma avaliação final de conjunto.

O sub-capítulo 7 tratou do desenvolvimento das políticas públicas do meio ambiente 
no contexto neoliberal, quando teve início a aplicação dos chamados “instrumentos 
econômicos de política ambiental, destinados a oferecer incentivos à proteção 
ambiental pelo mercado, de forma articulada com os instrumentos tradicionais de 
controle. A aplicação desses instrumentos enfrentou dois problemas básicos. A 
incapacidade de gestão e fiscalização da lei pelo poder público e as dificuldades do 
movimento ambientalista de passar do discurso à prática, a partir das idéias de 
desenvolvimento sustentável, flexibilizando sua tendência de lutar por parâmetros 
extremamente rígidos e restritivos de proteção da natureza. Paralelamente, 
consolidou-se a participação de lideranças do Partido dos Trabalhadores, de entidades 
de direitos humanos e de entidades ambientalistas na luta das comunidades 
tradicionais da Amazônia, visando a preservação de “...modos de produção em que 
os meios de produção são possuídos pelos produtores diretos, de forma individual 
(agricultura familiar, artesanato e indústria em pequena escala) e coletiva 
(cooperativas ou associações de produtores no campo e na cidade).” (Singer, 2002:45), 
tendo em vista a expansão da chamada “economia popular ou do trabalho” (id.ib.).
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Com relação à drenagem urbana, a análise evidenciou uma tendência constante de 
agravamento dos problemas de enchentes. Muitas das soluções adotadas para 
enfrentá-los, contribuíram para o seu aumento. Através de sucessivas canalizações, 
os rios foram afastados das áreas de interesse imobiliário, inclusive para permitir 
maior aproveitamento do solo e ampliações do sistema viário. As faixas marginais de 
proteção dos cursos d’água, exigidas pela legislação, não foram reservadas ou foram 
ocupadas por favelas. A solução do problema da moradia popular, através da constante 
expansão de loteamentos precariamente urbanizados, passou a contribuir de modo 
significativo para o assoreamento dos canais de drenagem, na medida em que esses 
loteamentos atingiram terrenos erodíveis e impróprios para a ocupação.

Os serviços de coleta de esgotos que, inicialmente, acompanharam a cobertura da 
rede de água e atendiam 70% dos domicílios da Capital entre 1905 e 1940, começaram 
a ficar defasados e abrangiam apenas 35% dos domicílios em 19702. Voltaram a se 
expandir na década de 1970, atingindo 59% dos domicílios da região metropolitana 
em 1990, e 65% em 2001. Na franja periférica da metrópole, incluindo as áreas de 
proteção aos mananciais, essa cobertura atinge apenas 30% dos domicílios. Por outro 
lado, o tratamento desses esgotos somente foi iniciado na década de 1970 e, depois de 
muitos planos e debates sobre a questão, apenas 21% do total dos esgotos gerados na 
metrópole estavam sendo tratados, em nível secundário, em 2001. A demanda pelo 
tratamento dos esgotos partiu dos empresários industriais, que captavam água 
diretamente dos rios poluídos, e das populações mais atingidas pelas concentrações 
de esgotos na rede hídrica, ou seja, dos moradores do entorno do reservatório Billings 
e das áreas marginais ao Rio Tietê, à jusante da barragem de Edgard de Souza. 
Somente na década de 1990 os ambientalistas se engajaram em campanha pela 
despoluição do Rio Tietê, mas, apesar dos atrasos dos programas de despoluição, a 
questão não se manteve como prioritária na sua agenda. Por outro lado, desde seu 
início, toda o debate em torno do tratamento de esgotos da metrópole esteve 
condicionado pelo sistema de geração de energia em Cubatão, em detrimento de 
prioridade para o tratamento dos esgotos e proteção dos mananciais da região.

91% dos domicílios da região metropolitana em 1990, e 99% em 2001. Esses resultados 
foram alcançados através de várias tentativas de gestão dos serviços, que envolveram 
concessão à iniciativa privada, gestão pela administração pública direta, gestão por 
meio de autarquias e gestão através de companhia estadual, financiada por fundos 
públicos. Apesar de terem conseguido um certo equilíbrio econômico financeiro com 
base na cobrança de tarifas, os serviços de abastecimento de água tem seu ponto 
frágil na disponibilidade dos recursos hídricos que vem sendo explorados de forma 
predatória, ou seja, sem correspondência entre os níveis de extração e os níveis de 
tratamento das águas servidas. O quadro se agrava na medida em que também não 
se cuida da proteção das bacias de captação.
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Com relação aos controles da poluição, que tiveram início na década de 1970 e 
estiveram à cargo da CETESB, a pesquisa evidenciou resultados positivos no que se 
refere aos controles da poluição das águas e do ar por efluentes industriais. Apesar 
de importantes, esses avanços foram insuficientes na definição de melhorias 
significativas na qualidade ambiental da metrópole. Conforme verificado, os padrões 
de qualidade do ar continuam sendo excedidos em função das emissões dos veículos

Paralelamente, o padrão horizontal de expansão produz uma área impermeabilizada 
sempre crescente e aumento do escoamento superficial, que é incompatível com os 
projetos de canalização mais antigos. A correção do sub-dimensionamento dos 
principais canais de drenagem exige obras de ampliação, cuja viabilidade esbarra no 
preço da terra das áreas lindeiras e na irredutibilidade dos sistemas viários marginais. 
Enfim, trata-se de uma questão fora de controle, que não inviabiliza o funcionamento 
da cidade apenas porque os períodos de chuva são mais ou menos restritos.

A análise da oferta de área verdes públicas denota uma evolução das funções que lhe 
foram atribuídas no espaço urbano, a partir do discurso governamental. Percebidas 
inicialmente por suas funções de purificação dos terrenos e do ar, no marco do 
urbanismo sanitarista, as áreas verdes logo se tornaram elementos fundamentais 
de valorização da paisagem e, concretamente, do preço da terra, ao longo de todo o 
período abordado. Nesse sentido, sua oferta, pelo poder público, privilegiou as 
localizações dos bairros das elites, seguindo a lógica que comandou o processo de 
produção da cidade. Todavia essa regra teve exceções. Durante a ditadura getulista o 
governo buscou uma ampliação desses espaços, tendo em vista sua importância para 
a cultura cívica, como áreas dedicadas à pratica de esportes; também na década de 
1970 os investimentos destinados a ampliar e democratizar o acesso da população à 
equipamentos públicos de lazer e recreação, tiveram algum incremento. Na década 
de 1980, durante o período de maior mobilização do movimento ambientalista, as 
funções do verde na purificação do ar e como fator de amenização dos efeitos de “ilha 
de calor”, foram realçados, sem correspondência no aumento dos investimentos 
públicos no setor. Considerando-se apenas o Município da Capital, a oferta de parques 
públicos evoluiu ao longo do período abordado pela pesquisa de acordo com os 
seguintes índices: de 1,19 m2/hab em 1930; de 6,34 m2/hab em 1950; de 4,27 m2/hab 
em 1960; de 2,59 m2/hab em 1970; de 3,03 m2/hab em 1980; de 3,2 m2/hab em 1990; 
e de 3,08 m2/hab em 1995. Contabilizadas também áreas de praças e canteiros centrais 
de avenidas, o índice total de áreas verdes públicas era de 4,6 m2/hab, em 1995 
(PMSRSEMPLA.2000). Considerando-se o pouco incremento das áreas verdes 
públicas no período 1980/1995 e o grande decréscimo do total de áreas verdes (públicas 
e particulares) do Município, verificado entre 1986 e 1999, deduz-se o alto grau de 
retórica das inúmeras declarações referentes à importância das áreas verdes urbanas, 
presentes na mídia e confirmadas por pesquisas de opinião pública.
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auto-motores e as águas continuam poluídas por esgotos domésticos. Tampouco 
existe qualquer controle sobre os níveis de ruído que vigoram na cidade. Por outro 
lado, a poluição do solo, decorrente da disposição inadequada de resíduos sólidos, 
emergiu como um problema sério na década de 1990, quando começaram a aparecer 
evidências de que um grande número de indústrias esteve, durante vários anos, 
depositando seus resíduos literalmente “embaixo do tapete”, sem qualquer controle. 
Paralelamente, a questão da disposição dos resíduos domésticos, que esteve mais 
ou menos equacionada pela Prefeitura de São Paulo entre 1975 e 1990, volta a 
tornar-se um problema para esta municipalidade, somando-se ao das demais 
prefeituras da RMSP que, em nenhum momento, chegaram a apresentar um quadro 
satisfatório neste setor. As maiores mobilizações dos ambientalistas e da população, 
nesta questão, se resumem a protestos contra a localização de equipamentos de 
destinação final de resíduos, em defesa de suas vizinhanças, das áreas de proteção 
dos mananciais, das faixas de drenagem de córregos e de outras unidades de 
conservação. Apesar de grande avanço tecnológico na reciclagem de materiais, as 
iniciativas para a reciclagem de resíduos não têm apoio do poder público e tampouco 
das grandes ONGs ambientalistas. O que existe nessa área são iniciativas de 
movimentos de base popular, que buscam geração de renda através de cooperativas, 
com algum apoio de entidades ligadas à defesa de direitos humanos. Não há notícias, 
na RMSR de qualquer mobilização significativa, visando a montagem de programas 
mais ambiciosos de reciclagem de resíduos, que seriam perfeitamente coerentes 
com o discurso dos ambientalistas e potencialmente capazes de articular os 
interesses destes com os das classes populares.

Finalmente cabem algumas conclusões sobre a utilização dos zoneamentos e de outros 
instrumentos urbanísticos e edilícios com fins de proteção ambiental, que está 
presente durante todo o período pesquisado. Conforme mencionado, os zoneamentos, 
assim como as normas edilícias, surgem como demandas das classes dominantes e se 
efetivam apenas quando atendem interesses específicos dessas classes (Villaça, 
1995; 1999). As dimensões das irregularidades (em relação a essas normas) que 
superam 60% dos lotes e edificações existentes na cidade de São Paulo, confirmam a 
assertiva. Por outro lado, ainda de acordo com Villaça (jd.ib.), o planejamento urbano 
e os planos diretores tem histórias distintas dos zoneamentos apesar de que, no 
discurso, estes sejam apresentados como parte integrante daqueles. Assim, não há 
como esperar que normas urbanísticas, que não correspondem a encomendas 
específicas das elites, possam funcionar como instrumentos de racionalização do uso 
do solo e de conservação dos recursos naturais para todos, como se os conflitos de 
classe não estivessem inscritos no espaço, através de uma determinada geografia 
que é a segregação (Villaça, 1998). Todavia, os ambientalistas não parecem ter chegado 
a essas conclusões e, em vez de dirigirem seus esforços para a ampliação de direitos 
sociais, através de lutas que possam oferecer resistência à dominação através do
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Com relação ao processo de revisão da LPM, cabe realçar a importância da participação 
dos representantes populares no encaminhamento dos Projetos de Lei apresentados 
ao Comitê e Sub-Comitês de Bacias Hidrográficas, denotando o caráter mais 
democrático desses colegiados em relação aos Conselhos de Meio Ambiente, onde os 
interesses populares não estão presentes e tampouco podem se considerar 
representados pelo movimento ambientalista.

O Capítulo III tratou da política de proteção dos mananciais de água da 
metrópole, com foco no processo de revisão do principal instrumento dessa 
política que é a legislação de proteção dos mananciais, LPM. Por tratar-se de 
um instrumento urbanístico, valem para este caso todos os comentários que 
foram feitos no item anterior, sobre os limites desse tipo de instrumental. Nesse 
sentido, a política de proteção baseada apenas na legislação restritiva de uso do 
solo, é praticamente uma não política.

espaço (Jd.ib.) e ao poder hegemônico das leis de mercado sobre a sua organização, 
preferem exigir, com o apoio da mídia e do Ministério Público, o cumprimento de leis 
que são puramente retóricas para a maior parte da cidade.

Conforme demonstrado no Capítulo I, a sociedade brasileira vive uma situação 
contraditória, entre uma retórica conservacionista e práticas concretas que 
reproduzem formas historicamente predatórias de apropriação dos recursos naturais. 
Apesar desse quadro desanimador, também foram identificadas, na década de 1990, 
algumas experiências que ultrapassam o nível do discurso e constituem formas 
inovadoras de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável, construídas 
no âmbito de uma aproximação entre as forças sociais de esquerda e o movimento 
ambientalista. Dentre estas, destaca-se a participação de lideranças do Partido dos 
Trabalhadores, de entidades ambientalistas e de entidades de diretos humanos na 
organização das comunidades tradicionais da Amazônia, em lutas que tem por objetivo 
a preservação da floresta e a sua exploração sustentável, em reservas extrativistas 
sob o domínio de cooperativas de produtores. As possibilidades desse mesmo grupo 
de mediadores atuar como catalisador de lutas das classes populares urbanas, 
apresentam limites relacionados com a base material unificadora de tais lutas. Para 
os ambientalistas de esquerda, trata-se de assumir o discurso do “ambientalismo 
dos pobres” (Alier,1997; Harvey, 1996), segundo o qual as classes dominadas têm de 
reagir de forma radical contra o modelo de desenvolvimento dominante, que envolve
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poluição e esgotamento de recursos naturais, porque sempre são as mais duramente 
atingidas pelos efeitos negativos do desenvolvimento predatório. Cabe destacar que 
as classes dominadas são excluídas do acesso à riqueza, ao saber, ao poder, etc.., 
dentro do próprio sistema do qual dependem para sobreviver, e sempre são as mais 
atingidas por todas as externalidades negativas produzidas por este. Se tivessem 
condições de alterar essas relações, os dominados o fariam em função das condições 
de dominação que são obrigados a suportar, independentemente da tomada de 
consciência das “contradições” apresentadas pelo ambientalismo. O novo, do 
ambientalismo, seria seu potencial de despertar uma identidade entre as diversas 
classes sociais, especialmente entre as classes populares e as classes médias, a partir 
da consciência de que todos são afetados pela poluição e depleção dos recursos naturais

Não há como transferir para o espaço urbano a associação de interesses que articula 
a defesa das reservas extrativistas da Amazônia por ambientalistas e forças sociais 
de esquerda, mas isso não impediría o desenvolvimento de iniciativas semelhantes, 
relacionadas com questões especificamente urbanas. Todavia, no que se refere ao 
espaço urbano, os interesses dos ambientalistas divergem francamente das classes 
populares. Nesse sentido, a análise da atuação do movimento ambientalista na 
aplicação das políticas públicas do meio ambiente na metrópole paulista evidencia:

- que as políticas públicas do meio ambiente efetivamente aplicadas no espaço 
urbano constituem uma ampliação da pauta das políticas públicas de 
saneamento;

- que a ideologia ambientalista contribuiu muito pouco para a conquista de 
melhorias nas condições de reprodução da classe trabalhadora relacionadas 
com os serviços de saneamento;

- que as tentativas de alterar o modelo dominante de produção do espaço urbano, 
com base no discurso ambientalista, foram tão retóricas e ineficazes quanto 
aquelas decorrentes do planejamento urbano tecnocrático, inclusive por terem 
usado os mesmos instrumentos deste, restringindo-se a diretrizes e normas 
de controle do uso do solo, descoladas do processo real de produção da cidade;

- que o ambientalismo é tão ideológico quanto o planejamento urbano 
tecnocrático;

- que a ideologia ambientalista funciona no sentido de trazer novos argumentos . , 
para as elites e grupos da classe média defenderem seus privilégios espaciais, 
através da imposição do seu modelo de cidade ideal;

- que os desequilíbrios ambientais se apresentam, em muitos casos, como 
resultados das práticas de sobrevivência das classes populares, transformando 
suas principais vítimas em culpados e responsáveis pela solução do problema, 
inclusive perante o movimento ambientalista;

- que as principais ONGs ambientalistas não demonstram interesse em 
participar de cooperativas de reciclagem de resíduos, onde se apresentam 
oportunidades para práticas inovadoras, social e ambientalmente sustentáveis.
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Assim, nada autoriza as conclusões dos ambientalistas de que as “contradições" 
ambientais poderíam subordinar, ou preceder, a luta de classes. Ao contrário, parece 
haver mais evidências no sentido de que os problemas ambientais, entendidos como 
problemas de escassez, servem justamente para aprofundar a exclusão e a dominação, 
numa sociedade dividida em classes, com as classes médias lutando para preservar 
suas vantagens. Apesar do discurso ambientalista de que a natureza deve ser 
preservada por seu valor intrínseco e não como “recurso”, é neste marco que se dão 
os conflitos em torno da sua apropriação, sob o comando das classes dominantes. 
Superar essa realidade exige seu enfrentamento e não o deslizamento, através da 
ideologia, para a defesa da natureza em nome do interesse de todos. Enfim, a existência 
concreta dos desequilíbrios ambientais cuja origem está no pacto distributivo 
sustentado pelas classes dominantes, terá de ser enfrentada no campo da política, 
nas lutas pelo poder e pela distribuição da riqueza.
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