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PARTE IV

GRANDE ABC, RECURSOS HÍDRICOS E A METRÓPOLE PAULISTA
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CAPÍTULO 9

RECURSOS HÍDRICOS E QUESTÃO URBANA
NO BRASIL

9.1. RECURSOS HÍDRICOS DO BRASIL
Embora a questão dos recursos hídricos tenha conquistado relevante
expressão somente nos últimos anos, isto não significa que a abundante
presença da água no espaço natural brasileiro tenha passado despercebida aos
olhos dos mais diversos atores históricos e sociais. Seguramente, nada justificaria
ignorar a deslumbrante presença das águas doces no território brasileiro.
No que seria demonstrativo da majestade das águas doces no meio natural
brasileiro, na própria Carta de Pero Vaz de Caminha já está sugerido que o Brasil
seria o “País das Muitas Águas”. É o que se pode apreender conferindo este
documento. Conforme excerto destacado ao lado, temos: “As águas (deste país)
são muitas, infindas. E em tal maneira (esta terra) é graciosa que, querendo-a
aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem” (CAMINHA,
1974:82/83).
Todavia, mesmo que esta definição esteja sustentada por amplo cabedal de
comprovações empíricas, ela seria merecedora de diversos reparos. A começar
pelo simples fato de que o espectro da escassez de água tem assombrado
grandes segmentos da população brasileira, transformando-se num problema que
assola o cotidiano de milhões de concidadãos. Portanto, nada mais justo que
indagar a respeito dos motivos que geraram o preocupante quadro referente ao
abastecimento do precioso líquido.
Antes de tudo, é necessário certificar que existem motivos de sobra para que
o conjunto da nacionalidade sinta-se prestigiado pelo magnífico volume de
recursos hídricos presentes no país. Independentemente do fato de que tal
percepção possa ser estendida simbólica e concretamente a vários outros rincões
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latino-americanos1, assinale-se que o Brasil, aparte qualquer arroubo laudatório e
ufanista, abarca em seu território prodigiosa quantidade de água.
Evidentemente, pressupostos naturais estão na raiz desta generosa difusão
de águas doces. Dentre outros fatores, uma copiosa descarga pluvial explica a
farta rede hidrográfica que escoa através do Brasil. Em termos pluviométricos,
mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes, entre 1.000 e
3.000 mm por ano, uma média indiscutivelmente alta em termos mundiais. É em
última análise devido a esta portentosa precipitação pluviométrica, decorrente da
sua privilegiada localização geográfica juntamente com as condições geológicas
dominantes, que o país pode ostentar a invejável rede hidrográfica de que dispõe
(Vide REBOUÇAS, 2002a:29).
A exceção a esta regra - isto é, o semi-árido nordestino - constituiria de
qualquer modo um quadro hidrológico melhor aquinhoado do que muitas regiões
verdadeiramente críticas ao redor do mundo. Nesta categoria, dentre diversos
exemplos passíveis de citação estão Oeste dos Estados Unidos, o Kalahari, o
Atacama, o Deserto de Tar, o Grande Deserto Australiano ou então, a Grande
Diagonal Árida, cuja amplitude se explicita através da própria denominação2.
Apenas a título excepcional regiões afetadas pela aridez poderiam exibir rios
caudalosos como o São Francisco, o Parnaíba, o Jaguaribe e muitos outros que
atravessam o sertão. Estes rios permanentes drenam um solene cenário
geográfico, unicamente aos olhos do senso comum condenados aos tormentos da
sede.
Saliente-se que mesmo os rios intermitentes que atravessam os domínios
das rochas do embasamento geológico subaflorante do semi-árido nordestino como o Apodi, Sabito, Canindé, Paraíba e o Vaza-barris - cujo fluxo é efêmero

1

A este respeito recorde-se que o topônimo Guiana significa justamente País das muitas águas
nas línguas dos povos indígenas da região; quanto à Venezuela, o nome do país parece derivar de
Pequena Veneza, consistindo, pois numa menção metafórica à magnífica abundância dos corpos
líquidos.
2
A Grande Diagonal Árida abarca uma vasta região compreendida por terras africanas e asiáticas,
assim como suas circunvizinhanças sub-tropicais, reunindo os países do Machrek, do Magreb, do
Saara, dos planaltos do Iran e da Ásia Central. No entanto, em que pese a escassez de água, em
nada isto impediu no passado a gênese de diversas civilizações, dotadas de cidades florescentes
e de uma soberba vida agrícola, calcada na utilização parcimoniosa dos recursos hídricos
existentes (Ver BRETON, 1990:80).
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total ou parcialmente, em nada poderiam ser equiparados aos ueds3 dos desertos
africanos e asiáticos. Ao contrário destes, os sulcos abertos no sertão recebem
vazão muito mais significativa e persistente no tempo e no espaço. Razão
adicional para evitar qualquer sinonímia entre o cenário hidrológico brasileiro com
outros com os quais inexiste qualquer afinidade. Tampouco com paisagens como
os desertos, ecossistema que não possui nenhuma expressão natural no território
brasileiro.
Na realidade, uma densa malha hidrográfica admite discriminar inúmeras
bacias,

um

emaranhado

suficientemente

rico

para

permitir

debates

e

conceituações técnicas que intentam encarcerar uma dimensão hidrológica
verdadeiramente continental. Aliás, a definição das bacias hidrográficas presentes
no território brasileiro tem representado um desafio para sucessivas levas de
geógrafos. Na dependência dos objetivos do mapeamento e da concepção
metodológica adotada, a compartimentação das bacias hidrográficas tem sido
objeto de debates acesos, e alterada de tempos em tempos nos termos da sua
amplitude espacial e da nomenclatura utilizada. Assim, várias tentativas
atendendo a objetivos específicos resultaram em diferentes modelos de
interpretação da hidrografia nacional.
A classificação hoje vigente corresponde à divisão que visa atender aos
requisitos da Lei nº 9.433/97 e do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH),
que advogam a adoção das bacias hidrográficas como unidades de planejamento.
Neste sentido, uma divisão hidrográfica nacional foi elaborada em 1985 pelo
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), e encampada pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), após a extinção do citado
departamento. Em 1998, uma segunda classificação foi apresentada no
Diagnóstico Nacional de Recursos Hídricos elaborado pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). Por fim, uma terceira definição, foi elaborada pelo Instituto
Brasileiro de Estatística (IBGE).
A partir dessas considerações, foram estabelecidas com vistas ao PNRH dez
regiões hidrográficas (bacias ou conjunto de bacias hidrográficas contíguas), nas
quais o rio principal deságua no mar ou em território estrangeiro. Essas regiões,
identificadas através de carta publicada pelo IBGE no ano 2000 resultaram de
adequação das propostas de divisão em bacias hidrográficas indicadas pelo
3

Estes correspondem a cursos de água temporários típicos das extensões áridas do norte da
África e do Oriente Médio. De origem árabe, o termo também consta nos mapas como ouadi, wadi
ou wady (Ver OLIVEIRA, 1983:661 e 1994:1933).
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DNAEE e pelo IBGE. O Brasil, de acordo com esta definição endossada IBGE,
abrigaria no seu território cinco bacias de maior porte e significação, caso da
Amazônica, do Tocantins, do São Francisco, do Parnaíba, da Prata (através da
qual escoam as águas dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai) e mais cinco outros
agrupamentos categorizados como bacias litorâneas ou costeiras (Vide Fig. 41 e
42).
Em particular, constituindo uma monumental expressão do meio natural, a
bacia Amazônica, a maior reserva de recursos hídricos do mundo, seria
merecedora de comentários específicos. Ela pode ser aquilatada por intermédio
do parágrafo que transcrevemos a seguir:

A área de drenagem do rio Amazonas, somada à da área do rio Tocantins,
totaliza 6.869.000 km², representa cerca de uma vez e meia a segunda
maior bacia do planeta, a do rio Zaire na África, e cerca de 1/3 da área da
América do Sul. A descarga amazônica atinge valores acima de 6.700
km³/ano, equivalendo a quase cinco vezes a descarga do rio Zaire, o
segundo em descarga do mundo, e a 20% de toda a água doce que é
despejada nos oceanos do planeta por todos os rios (BARTHEM,
2001:61).

A grandiosidade da bacia amazônica se expressa nos inúmeros afluentes de
grande porte, rios que como o Xingu, Tapajós, Madeira, Negro e Branco (Vide Fig.
43), incluídos entre os maiores cursos d’água do mundo. Por outro lado, o fato de
o Brasil abrigar no seu território esta pujante bacia hidrográfica não desmerece a
excelência das outras importantes redes fluviais localizáveis no país: a da Prata,
do Parnaíba, do São Francisco e do Tocantins, todas de grande expressão
geográfica, em nada devendo às maiores bacias hidrográficas do Planeta. Devese agregar a estes comentários o significativo papel das bacias litorâneas ou
costeiras, categorizadas ainda em data recente como “secundárias”. Agrupadas
em conjuntos regionais reunindo grande diversidade de cursos d’água, estas
bacias seriam as do Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Sudeste e do
Sul.
Note-se que a despeito de possível desqualificação inerente à tipologia
“secundária”, tais bacias reúnem rios que na maioria dos países do mundo seriam
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FIGURA 42 - Mapa das Bacias Hidrográficas Brasileiras e sua Subdivisão
(Fonte: IBGE, 2002, escala aproximada 1:27.370.000).
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2002 (Foto: Maurício Waldman, Agosto de 2002).
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considerados como de porte significativo. Embora de menor expressão em um
contexto eminentemente nacional, nestes cinco agrupamentos hidrográficos estão
presentes rios de valiosa expressão geográfica, drenando áreas muito superiores
à maioria dos países do mundo. Dentre estes seria cabível mencionar o Taquari,
o Jequitinhonha, o Doce, o Oiapoque, o Itapemerim e o Ribeira do Iguape, cuja
importância para o contexto das paragens por eles percorridos é primordial.
Resultado direto do porte deste imponente conjunto hidrográfico, uma
estimativa praticamente consensual reserva ao Brasil 12% das águas superficiais
do mundo. Sem sombra de dúvida o maior acervo hídrico existente no Planeta,
este concentraria algo como 53% da descarga total da América do Sul, o mais
bem aquinhoado continente em termos de disponibilidade de água. Note-se que a
configuração geográfica do Brasil, país alojado na porção centro-oriental do
continente, contribui para beneficiá-lo, particularmente no caso da bacia
amazônica, da descarga de rios que nascem em países vizinhos a ocidente.
Deste modo, embora 43% da bacia Amazônica esteja localizada nos países
limítrofes, a descarga final encontra-se no Brasil. Assim, acatando a mesma
lógica que destina ao Brasil a porcentagem de 17% dos recursos hídricos
mundiais, resultantes da somatória da vazão produzida no território brasileiro com
aquela que escoa das nações vizinhas (contribuição oriunda basicamente dos
países do entorno amazônico), está sob jurisdição brasileira o escoamento de
77% do escoamento superficial da América do Sul (Vide TUCCI; HESPANHOL;
NETTO, 2001:42).
A grandiosidade desta cifra tem sua contrapartida na exuberante
naturalidade do espaço brasileiro. Deve-se recordar que a participação brasileira
na biodiverdade global, estimada em aproximadamente 20% do total mundial,
possui relação direta com a grandiosidade dos corpos líquidos encontrados no
país. No que diz respeito à pujança da natureza, os números do Brasil
impressionam:

O país conta com a maior riqueza de animais e vegetais do mundo: entre
10 a 20% de 1,5 milhão de espécies já catalogadas. São cerca de 55 mil
espécies de plantas com sementes (aproximadamente 22% do total
mundial), 502 espécies de mamíferos, 1.677 de aves, 600 de anfíbios e
2.657 de peixes. Respectivamente 10,8%, 17,2%, 15,0% e 10,7% das
espécies existentes no planeta. Considerando o fato de que a maior parte
da biodiversidade mundial ainda está por ser estudada, e que os países
desenvolvidos estão muito à frente quanto a inventários biológicos, estimase que as investigações no Brasil, em especial na Amazônia, elevarão
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significativamente a posição do país nestas estatísticas, baseadas nos
números disponíveis atualmente (CAPOBIANCO, 2001:13).

Para todos os efeitos, é inegável o íntimo vínculo existente entre a presença
de generosas massas líquidas, a irradiação solar e a prodigalidade das formas de
vida, fatores que articulados com a presença e a atuação das populações
tradicionais4 conferem ao espaço amazônico uma situação ímpar quanto à
biodiversidade (Vide CUNHA e ALMEIDA, 2002). Esta pode ser confirmada na
rica ictiofauna dos rios brasileiros, que sempre despertou meritória admiração
entre os naturalistas estrangeiros.
O célebre naturalista inglês Alfred Russel Wallace, célebre por ter proposto
juntamente com Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies, se
embrenhou nos vales dos rios Negro e Uaupés, na Amazônia, lá pelos idos de
1850-1852, coletando espécimes de peixes destes rios. Extasiado com o que
encontrou, registrou o célebre naturalista:

Tomando-se por base o número de peixes diferentes que eu encontrava
continuamente em cada nova localidade e em cada samburá de pescador,
pode-se presumir que existam pelo menos 500 espécies no Rio Negro e
em seus afluentes. Quanto ao total de espécies existentes na bacia
amazônica, acredito ser impossível estimá-lo com um mínimo de precisão
(WALLACE, 2002:54).

O tempo conferiu veracidade à estimativa do pesquisador britânico. O
número mais recente relativo a ictiofauna do Rio Negro poderia ultrapassar a
fabulosa soma de 700 espécies (idem, 2002:54).
Outras jóias do quadro natural do Brasil são suas águas subterrâneas. Podese considerar que os depósitos subterrâneos de água estão presentes em 90% do
território brasileiro. Na atualidade, as águas subterrâneas são responsáveis pelo
abastecimento de aproximadamente 90% das indústrias e de 62% da população
nacional, seja por intermédio de poços profundos (70%), fontes (20%) ou
cacimbões, poços rasos escavados (10%). O uso de água subterrânea também
tem destaque em setores como da cultura de fruta para exportação,
especialmente na região Nordeste (REBOUÇAS, 2004:97/121).
No referente aos depósitos subterrâneos, cabe destaque ao Aqüífero
Guarani, considerado o mais vasto do mundo. O termo foi sugerido pelo geólogo
uruguaio Danilo Antón em 1994 e sancionado posteriormente em maio de 1996.
4

Quanto à interface populações tradicionais e biodiversidade, ver CARVALHO, 2000.
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Até então, este corpo de águas doces recebia nomes diferentes, dentre os quais
poderíamos mencionar: Misiones no Paraguai, Tacuarembó na Argentina e
Uruguai e Botucatu no Brasil (Ver a respeito BORGHETTI BOSCARDIN, 2004). A
denominação “Guarani” é uma homenagem à nação indígena que no passado,
povoava grande parte da área ocupada por este lençol subterrâneo. Além deste
nome, um outro tem cativado a mídia: Aqüífero Cone Sul ou Mercosul, justificado
pelo reservatório estender-se através dos territórios dos quatro países integrantes
da mesma sub-região geográfica ou do bloco econômico homônimo, qual seja, o
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Localizado no Centro-Leste do continente sul-americano, a área abrangida
pelo aqüífero, supera a da maioria dos países do mundo: 1.194.800 km² (SCHIO,
2005). Embora compartilhado por quatro países, 70,3% deste reservatório estão
situados em território brasileiro (Vide Fig. 44). Deste modo, 840 mil km² localizamse no Brasil, e o restante, se espalhando pela Argentina (250 mil km²), Paraguai
(71.700 km²) e Uruguai (58.500 km²). No Brasil, o reservatório ocorre em oito
estados: Mato Grosso do Sul (213,2 mil km²), Rio Grande do Sul (157,6 mil km²),
São Paulo (155,8 mil km²), Paraná (131,3 mil km²), Goiás (55 mil km²), Minas
Gerais (51,3 mil km²), Santa Catarina (49,2 mil km²) e Mato Grosso (26,4 mil km²).
Note-se que muitos destes estados possuem uma área de abrangência no
aqüífero maior do que a correspondente aos países vizinhos.
Este reservatório ganhou grande notoriedade nos últimos anos, por conta de
estudos que revelaram a quantidade de água que encerra, o maior do mundo. As
águas subterrâneas, com exceção de áreas anômalas, apresentam excelente
potabilidade e são adequadas a múltiplos usos (ROCHA, 1997:196). Este
depósito de água é constituído por um pacote de camadas arenosas depositadas
na Bacia Sedimentar do Paraná ao longo do Mesozóico, entre 200 e 132 milhões
de anos atrás. Funcionando como fosse uma esponja, esta formação de arenito
absorveu e armazenou água originária de uma infiltração imemorial de
precipitações
processo

pluviométricas,

natural

originou

impregnando-se

de imensos volumes. Este

um

considerável:

montante

37.000

km³.

Comparativamente, recorde-se que a descarga total de água doce de todos os
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FIGURA 44 - Mapa do Aqüífero Guarani: Área de
Abrangência (Fonte: <http://www.moderna.com.br/
moderna/agua/imagem/aquifero.gif>, escala
aproximada 1:33.600.000, acesso: 12-02-2005)
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rios do mundo soma 41.000 km³/ano. Colocando de outra forma, o Guarani
armazenaria uma porcentagem correspondente a 90,2% do total da água
superficial do mundo (Cf REBOUÇAS, 2002a:14).
O potencial explotável deste reservatório, em torno de 25%, permitiria
atender a cerca de 30 vezes a demanda total de água dos 15 milhões de
habitantes da região de ocorrência deste manancial. Localizando-se a uma
profundidade média de 1.500 metros, além de água potável este reservatório
reuniria condições de fornecer água quente para uso residencial, suprindo-as de
calefação e isto, sem contar sua possível utilização industrial. Por sinal, extensão
ponderável deste reservatório é do tipo confinado, lhe conferindo características
de artesianismo, produzindo, portanto poços jorrantes em muitos locais (Vide Fig.
45).
O vulto deste reservatório permitiu que um número considerável de cidades
paulistas, caso, por exemplo, de Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto, Lins, Jaú e
Marília, passassem a satisfazer sua demanda através de poços que explotam
suas águas (Vide ROCHA, 1997:192/194 e 202/203). Apesar da grande
visibilidade que este lençol de águas subterrâneas conquistou nos últimos anos,
este

seria,

por

sinal,

apenas

um

dos

exemplos

das

potencialidades

hidrogeológicas do Brasil, que apresenta inúmeros outros aqüíferos (Fig. 46).
Deste modo, considere-se que o levantamento e a cubagem deste potencial está
longe de ser considerada definitiva, aguardando uma contabilidade final5.
Com base no que foi até agora exposto, o Brasil poderia transparecer como
um país afortunado do ponto de vista dos recursos hídricos, até porque
seguramente constitui uma nação agraciada com a posse deste recurso
verdadeiramente estratégico que é a água. Os recursos hídricos do país são
significativos não só do ponto de vista quantitativo como do qualitativo.
Certamente, nada semelhante ocorre no resto do mundo. E é este majestoso
conjunto de águas doces que credencia o Brasil, neste milênio que se inicia, como
uma das poucas nações teoricamente capacitadas a competir no mercado de
água doce em larga escala que vem se desenhando nos últimos anos.

5

Recorde-se que o potencial brasileiro em termos de reservatórios subterrâneos comportaria
muitos estudos para dimensionar sua real expressão. Isto, em vista de que mesmo regiões
próximas das grandes metrópoles aguardam avaliações técnicas quanto à sua capacitação
enquanto provedoras de águas subterrâneas. Neste caso pode ser incluído, por exemplo, o
município de Ribeirão Pires, cuja cubagem ainda é largamente desconhecida.
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FIGURA 45 - Mapa das Áreas de Afloramento e de Confinamento do Aqüífero
Guarani (Fonte: <http://www.oaquiferoguarani.com.br/mapa_3_2.htm>, escala
aproximada 1:9.160.000, acesso: 08-02-2005)
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FIGURA 46 - Mapa dos Principais Aqüíferos Brasileiros (Fonte:
<http://www.abas.org.br/index.php?PG=aguas_subterraneas&SPG=aguas_subterraneas
_as>, escala aproximada 1:20.100.000, acesso: 01-04-2005)

422
Observação consignada nos capítulos precedentes, dos países pertencentes
ao G7 da água, apenas o Brasil contaria com recursos hidrológicos realmente
fartos. O país, ao contrário dos demais participantes deste grupo (Estados unidos,
Canadá, Federação Russa, Índia, República Popular da China e República
Democrática do Congo), além de capacitado a se posicionar como possível
provedor de água na escala mundial seria o único com possibilidade real de
assumir uma posição de liderança.
Nesta ordem de argumentação, a conservação dos recursos hídricos
constituiria tanto uma estratégia visando o atendimento da população, quanto um
imperativo e um pressuposto visando a crescente demanda mundial de água
potável, transformada desde finais do século passado em uma promissora
commodity (passim BARLOW e CLARKE, 2003).
Mas, até que ponto tal potencialidade poderia constituir uma alternativa real
frente à escassez que hoje já acomete amplos segmentos da população
brasileira?

9.2. SEDE NO PAÍS DAS MUITAS ÁGUAS
Uma vez esboçados os aspectos referentes às “vocações naturais” do Brasil
no

tocante à

água, agora

a

expectativa

seria

delinear,

mesmo

que

resumidamente, algumas das inferências sócio-espaciais que transformaram,
para um setor significativo da população brasileira, a aparente fartura de recursos
hídricos em uma mera figura de linguagem, carente de contrapartida na realidade
vivida.
Neste sentido, o fato das bacias hidrográficas reportarem a realidades
demográficas apresentando toda sorte de contrastes tem sido insistentemente
levantado. Certamente se torna factível nesta discussão enumerar alguns
lineamentos de perfil espacial e populacional. Respeitados os condicionantes
sociais, históricos e geográficos da oferta e da demanda dos recursos hídricos no
Brasil, seria plausível admitir que de facto, os mesmos estão marcados pela
ausência de qualquer equanimidade.
Por exemplo, a Amazônia reúne apenas 5% da população brasileira, mas
concentra 71,1% das águas doces do país, donde se conclui que os demais 95%
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da população usufruem apenas os 28,9% restantes da água. Outro dado que
pode ser agregado é a informação pela qual as quatro bacias menos densamente
povoadas (Amazônica, Tocantins, Parnaíba e Paraguai), reúnem cerca de 83%
dos recursos hídricos disponíveis no país. Considere-se que na região
amazônica, a densidade demográfica oscila entre 2 e 5 hab/km² e na bacia do
São Francisco, este índice é ligeiramente maior, em média entre 5 e 25 hab/km².
Contrariamente, este índice atinge a marca dos 53 hab/km² no caso da bacia do
Paraná e, patamares bem superiores a este nos grandes conglomerados
metropolitanos (PEREIRA, 2002 e REBOUÇAS, 2002a:29).
Outro dado significativo é que as bacias costeiras, embora nacionalmente
menos expressivas do ponto de vista da produção hídrica do que as demais,
abrigam numerosa população e um conjunto significativo de grandes cidades.
Dentre estas concentrações urbanas, pode-se mencionar metrópoles com o porte
de Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Recife e Porto Alegre. Este
descompasso, freqüentemente recordado por mais de um material acadêmico
devotado ao assunto, se repetiria no caso das bacias dos rios Paraná, do Sudeste
e do Sul. Estes dois conjuntos hidrográficos, representando somente 12% dos
recursos hídricos nacionais, aglutinam, contudo, aproximadamente 54% da
população total do país (PEREIRA, 2002).
Deste modo, a distribuição desigual ao longo do território nacional dos
atributos físicos (climáticos, geológicos, geomorfológicos), contrapostos aos
sociais (caso da distribuição da população), seria origem de diversas de
dessimetrias, emprestando óbvia complexidade à discussão relacionada com o
acesso às águas doces. Numa locução que faria coro com o comentado quanto a
diversos outros cenários do mundo atual, o Brasil disporia de muita água
concentrada em áreas habitadas por pouca gente e simultaneamente, muita gente
habitando áreas com pouca água doce disponível (passim, VILLIERS, 2000).
Decerto, uma rápida visada cruzando os dados das malha hidrográfica existente
com a distribuição da população induziria sub-repticiamente esta avaliação (Vide
Fig. 47).
Porém, seria pertinente adiantar de antemão que esta equação é insuficiente
para se compreender tanto a carência de água doce quanto o arrazoado de
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fatores que influenciam tal problemática. É o que se pode aduzir da verificação da
Tabela de Disponibilidade Hídrica Social e Demandas por estado no Brasil
(Tabela 7). Evidência bastante evidente nos dados arrolados, é que virtualmente
não existe escassez de recursos hídricos no Brasil. Pensando as demandas
atualmente existentes, os recursos estocados nos nossos reservatórios naturais
seria suficientemente volumosos para garantir, pela média, disponibilidades
hídricas satisfatórias para a totalidade da população. Sem contar os estados da
região norte, nos quais a abundância de água está muito acima da média
mundial, podemos perceber que mesmo nos estados do nordeste o stress hídrico,
tal como este é entendido por ampla plêiade de especialistas, também não estaria
presente nessa região.
No Brasil, todas as unidades da federação dispõem de mais de 1.000
m³/hab/ano, gozando de uma situação em princípio, confortável. Portanto, existe
no país uma realidade muito dessemelhante das regiões assoladas pelo stress
hídrico. Para melhor compreender esta colocação, basta comparar as médias
destacadas na Tabela com a disponibilidade de alguns países nos quais o
abastecimento de água seria realmente crítico. No Kuwait são 10 m³/hab/ano
disponíveis (isto é uma oferta de água praticamente nula); na Faixa de Gaza,
território ocupado por Israel, 52 m³/hab/ano; nos Emirados Árabes Unidos,
58m³/hab/ano; nas Ilhas Bahamas, 66 m³/hab/ano; no Qatar, 94m³/hab/ano; no
Arquipélago das Maldivas, 103 m³/hab/ano; na Jamahiriya Árabe Líbia, 113
m³/hab/ano; no Reino da Arábia Saudita, 118 m³/hab/ano; na ilha de Malta, 129
m³/hab/ano e em Cingapura, 149 m³/hab/ano (MARTINS, 2003). Enriquecendo
este corolário, dois outros países, ambos do Machrek, também poderiam ser
citados: o Bahrain, com 185 m³/hab/ano e a Jordânia, 185 m³/hab/ano,
(REBOUÇAS, 2002a:19).
Paralelamente a uma disponibilidade hídrica satisfatória, recorde-se que o
perfil de consumo do Brasil não difere essencialmente do que vigora no restante
do mundo. No país, a utilização dos recursos hídricos acompanha em linhas
gerais a tendência mundial, com porcentuais indiscutivelmente similares à média
global. No Brasil, a irrigação absorve 64,7% do consumo total, a indústria, 13,9%,
o consumo residencial, 16,4% e a dessedentação dos rebanhos, 4,9% (TUCCI,
HESPANHOL e NETO, 2001:64). Assim, dado que a disponibilidade está
garantida e não ocorre nada excepcional em termos do perfil de consumo, restaria
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TABELA 7
DISPONIBILIDADE HÍDRICA SOCIAL NO BRASIL
E DEMANDAS POR ESTADO NO BRASIL

Colocação

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª
18ª
19ª
20ª
21ª
22ª
23ª
24ª
25ª
26ª
27ª

Unidade da Federação

Roraima
Amazonas
Amapá
Acre
Mato Grosso
Pará
Tocantins
Rondônia
Goiás
Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Sul
Maranhão
Santa Catarina
Paraná
Minas Gerais
Piauí
Espírito Santo
Bahia
Ceará
São Paulo
Rio de Janeiro
Alagoas
Rio Grande do Norte
Sergipe
Paraíba
Distrito Federal
Pernambuco

Disponibilidade
Hídrica Social (m³/hab/ano)

1.506.488
773.000
516.525
351.123
237.409
204.491
116.952
115.538
63.089
36.684
19.792
16.226
12.653
12.600
11.611
9.185
6.714
2.872
2.279
2.209
2.189
1.692
1.654
1.625
1.394
1.555
1.270

(Fonte: Disponibilidade hídrica social em 1994 por unidades da federação
in REBOUÇAS, 2002a: 31)
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indagar pelas causas que originam quadros de escassez de recursos hídricos no
Brasil. Porque, no final das contas, existiria sede no País das Muitas Águas?
Certamente, o caso do semi-árido nordestino constitui menção obrigatória. O
Nordeste conquistou junto ao imaginário nacional, após muitas décadas de
pregação apaixonada, uma condição de sinonímia com relação aos tormentos
inerentes à escassez de água. Materializando uma vítima a todo o momento alvo
das oscilações de humor da natureza e da sua irracionalidade, o sertanejo
configuraria uma imagem emblemática do homem vitimado pelas catástrofes
naturais. Afinal, quem desconhece as imagens dos retirantes retratadas por
Cândido

Portinari?

Quem

nunca

tomou

conhecimento

de

referências

relativamente à seca do sertão ou de campanhas humanitárias voltadas para o
atendimento dos flagelados?
Apesar da onipresença destas imagens, este cenário, do qual se lança mão
de quando em quando, tem sido questionado por vasto espectro de estudos.
Basicamente porque a seca, ao lado de constituir um fenômeno climático, tornouse, na realidade, parte de uma estratégia de dominação política, econômica e
ideológica. Esta consideração, presente em um considerável cabedal de
avaliações, prescreve que a elite latifundiária teria cooptado esta ocorrência
natural, integrando-a ao seu mecanismo de reprodução de poder, em cujo cerne
localiza-se a grande propriedade rural e o mandonismo local. Por intermédio da
manipulação da questão da seca, o setor latifundista teria conseguido agremiar
em proveito próprio, o capital simbólico necessário para respaldar auxílio
proveniente dos órgãos federais, medida que reforçou ainda mais seu poder em
nível regional.
O histórico relacionado com o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), pode ser reclamado para corroborar esta afirmação. O
gerenciamento deste órgão, confundido cada vez mais com os interesses das
elites latifundiárias, é que teria - contrariamente à sua proposta inicial - justificado
sua transformação em um departamento regional. Na sagaz observação do
sociólogo e economista Francisco de OLIVEIRA,

...mesmo o problema das secas não era concebido como um problema
exclusivamente do Nordeste semi-árido. O DNOCS era um departamento
nacional, concebido para atuar no combate a esse fenômeno climático
onde quer que ele fosse constatado no território do país. O fato de nunca
ter realizado nenhuma obra fora do Nordeste, é um resultado de sua
captura pela oligarquia regional, e não uma intenção ou objetivo inicial
(1987:51).
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Submetida a controle político (e, portanto colocada fora do alcance daqueles
que não usufruem o poder), a água armazenada nos açudes ou retirada
diretamente da rede fluvial está ainda sujeita à precariedade dos métodos de
irrigação em vigor. No Nordeste, o método tradicional de espalhamento superficial
de água vigora em toda sua majestade, dominando cerca de três milhões de
hectares (56% da área irrigada na região). A utilização deste método para manter
os cultivos, combinado com as elevadas médias térmicas de temperatura que
caracterizam o semi-árido, ocasionam desmesurada perda do líquido. Seria como
derramar água no solo para provocar sua evaporação (REBOUÇAS, 2004:51).
Não se imagine, porém que no semi-árido a dificuldade de acesso à água,
além de não constituir fato natural, seja redutível a um mero “obstáculo técnico”.
Cabe lembrar que se somando à estrutura tradicional de dominação de cunho
latifundista, a implantação, a partir dos anos 70, dos chamados projetos especiais
de assentamentos baseados na irrigação, novamente reproduziram formas
perversas de expoliação dos recursos hídricos. Apropriando-se do essencial dos
créditos e dos sistemas de drenagem, estes projetos, açambarcados por
segmentos sociais que gozavam de proximidade com as fontes de financiamento,
contribuíram para o agravamento do quadro social da região, sem em absoluto
solucionar esta questão e pelo contrário, ofertando continuidade à indústria da
seca.
É neste contexto que o polêmico projeto da transposição do rio São
Francisco, cujas metas seriam a expansão da irrigação, da indústria e da
carcinocultura, tem provocado vívidas reações da sociedade civil e de diversos
outros organismos. Paralelamente às questões do financiamento do projeto - cuja
fase inicial está orçada em R$ 4,5 bilhões, com custos finais que tendem, como
em toda grande obra a superar as previsões iniciais - existem diversos
constrangimentos socioambientais (Cf AB’SABER, 2004b). A proposta recebeu
diversos pareceres críticos do Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco
(CBHSF), da I Conferência Nacional do Meio Ambiente, da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC) e do Centro de Estudos e Projetos do
Nordeste (CEPEN). Até mesmo o Banco Mundial, em relatório apresentado em
2003, recomendou o adiamento do projeto, sugerindo a aplicação dos recursos
orçamentários para sistemas de abastecimento locais, programas comunitários e
para a revitalização do rio6.
6

Jornal O Estado de S.Paulo, Caderno de Ciência e Meio Ambiente, edição de 02-02-2005.
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No entendimento de amplo segmento de opinião, a transposição do São
Francisco irá privilegiar, do mesmo modo que os projetos especiais, aqueles
setores já capitalizados da agricultura em detrimento da agricultura familiar,
reforçando ações acelerando a privatização e a comercialização da água. Assim,
o projeto se inscreveria no clássico primado da utilização da indústria da seca
para privilegiar oligarquias regionais para projetos hídricos que tem servido
concentrar terra, água, riqueza e poder. É neste exato sentido que as novas
metodologias de produção agrícola, antes de atenuarem, tem acirrado os conflitos
pela água na região, um quadro de resto descrito em diversos estudos e análises
(Cf CABREIRA, 1989).
Deste modo a seca constitui, mais do que um fenômeno climático, uma
estratégia de dominação secularmente capitaneada pelos setores sociais
dominantes no meio rural. Como se viu, o Nordeste é mais bem agraciado em
água do que inúmeras outras regiões do planeta consideradas críticas. As
limitações naturais do semi-árido foram espicaçadas por uma exploração
predatória consorciada a uma estrutura social concentradora de renda e de poder,
gerando problemas de disponibilidade hídrica reforçando um quadro social e
econômico insatisfatório (SALES, 2002:115/116). E, contrariando um preconceito
subliminar bastante difundido, a cultura sertaneja tradicional é atenta ao
entendimento dos ciclos da natureza (HOEFLE, 1990), assim como das medidas
passíveis de manterem o equilíbrio com os dinamismos hídricos presentes no
meio natural (Vide “Preceitos Ecológicos do Padre Cícero” na página seguinte).
Assim, os problemas sócio-ambientais do Nordeste resultam, antes de tudo,
de uma estrutura de privilégios que tem logrado sua longevidade no cenário
político local, e não propriamente em decorrência da carência de recursos
hídricos. Por sinal, uma rápida consulta à Tabela 7 nos revelaria que unidades da
federação como São Paulo e o Rio de Janeiro, sobre as quais não pesa o estigma
da sede, detém médias plenamente equiparáveis a muitos estados nordestinos. A
título de síntese conclusiva, o Nordeste disporia de potencialidade hídrica para o

PRECEITOS ECOLÓGICOS DE PADRE CÍCERO
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. Não derrube o mato nem mesmo um só pé de pau.
. Não toque fogo no roçado nem na caatinga.
. Não cace mais e deixe os bichos viverem.
. Não crie o boi e nem o bode soltos; faça cercados e deixe o pasto
descansar para se refazer.
. Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé;
deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não
se perca a sua riqueza.
. Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água de chuva.
. Represe os riachos de cem em cem metros, ainda que seja com
pedra solta.
. Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou
outra árvore qualquer, até que o sertão seja uma mata só.
. Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a
favela e a jurema; elas podem ajudar a conviver com a seca.
. Se o sertanejo obedecer a este preceitos, a seca vai aos poucos se
acabando, o gado melhorando e o povo terá sempre o que comer.
. Mas, se não obedecer, dentro de pouco tempo o sertão todo vai virar
um deserto só.
(Texto extraído do livro Pensamento Vivo do Padre Cícero, Ediouro, 1988)
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atendimento das suas necessidades econômicas, sociais e ecológicas pelo
menos até o ano de 2020 (VIEIRA, 2002:528).
Este imaginário formado pelo Nordeste seco deve também ser confrontado
pela recordação de que as áreas mais críticas no tocante aos recursos hídricos no
Brasil não se localizam no semi-árido. Muito mais séria e impactante do que esta
questão, tanto pelas repercussões negativas junto aos recursos hídricos quanto
pela proporção da massa populacional envolvida com esta problemática, é a
questão urbana do Brasil de hoje. Esta consideração é especialmente verdadeira
se for lembrado que o foco desta discussão está centrado nas grandes
metrópoles que caracterizam o chamado “Brasil moderno”. Não há, a rigor,
nenhuma semana na qual os noticiosos não se refiram, de um modo ou de outro,
a esta temática.
Sem dúvida alguma, as cidades têm evidenciado dificuldade crescente no
trato da poluição do ar, do planejamento urbano e dos resíduos sólidos, todos
configurando choques tremendos para os provimentos de água potável (Vide
BRAGA, 2003:119/123). Coincidindo com esta última advertência, muitos aterros
e formas tecnicamente arcaicas de tratamento dos efluentes são implantados
proximamente a cursos de água ou em áreas de recarga dos lençóis
subterrâneos. Como observa geógrafa Sandra Elisa Contri PITTON, “grande parte
das cidades brasileiras utiliza fossas sépticas como destino final do esgoto,
contaminando a parte superior do aqüífero” (2003:42).
Os problemas gerados pelo crescimento urbano, além de constituírem
motivo para o problema da escassez quantitativa de água, desdobram-se em
impactos negativos do ponto de vista da saúde pública, da justiça social, da
política, da economia e do planejamento ambiental. Este quadro de desarmonias
está sintetizado de forma cabal pelo hidrólogo Aldo da Cunha REBOUÇAS:

Vale ressaltar, ainda, que estas formas desordenadas de uso e ocupação
do território em geral, engendram o agravamento dos efeitos das secas ou
enchentes que atingem as populações e suas atividades econômicas. No
meio urbano, esse quadro é especialmente agravado pelo crescimento de
favelas nas áreas de alto risco ambiental (encostas dos morros e várzeas
dos rios), falta de coleta ou lançamento de esgotos não tratados nos
corpos de água utilizados para o abastecimento, não coleta do lixo urbano
produzido (doméstico e industrial) ou deposição inadequada do resíduo
coletado e grande desperdício da água disponível (2002a:30).
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Obviamente, deste cipoal de problemas não estariam eximidos os depósitos
subterrâneos de água, que em algumas avaliações despontam como a “tábua de
salvação” do abastecimento deste líquido vital, enormemente prejudicada por
conta da deterioração das águas de superfície. Indo diretamente ao ponto,
lembrando que a contaminação de muitos corpos de águas superficiais decorreu
do seu mau gerenciamento e displicência quanto à sua utilização no futuro, quem
poderia garantir que o abastecimento realizado a partir dos aqüíferos estará
resguardado se a atitude prevalecente para com as águas dos rios e lagos não foi
alterada em absolutamente nada até o presente momento, e mais ainda, quando
se recorda que a forma de atuação na superfície repercute, cedo ou tarde, nos
recursos do subsolo?
Portanto, verifica-se uma situação estruturalmente comprometedora dos
recursos hídricos, afetando os estoques naturais das águas de superfície, as
subterrâneas, assim como as represadas em objetos espaciais tais como
barragens e represas. Constituindo um problema permanente para a qualidade
dos corpos d’água, a poluição decorrente da falta de esgotamento sanitário e de
políticas públicas voltadas para o controle dos efluentes parece incessante e
inesgotável. Nas grandes, médias e pequenas cidades brasileiras, os rios,
córregos, lagos, mangues e praias tornaram-se canais ou destino das águas
servidas domésticas (passim BRANCO, 1991, 1993 e 2002).
A própria poluição diversificou-se com a expansão da vida urbana moderna,
permitindo que às cargas de poluição pontuais, referindo-se aos efluentes
industriais, pluviais e de origem cloacal, fosse possível acrescentar as cargas
difusas, cujos componentes poluidores, acompanhando os efeitos deletérios de
uma urbanização acelerada, são cada vez mais intensos. Neste particular,
consistindo numa observação que encontra respaldo junto a qualquer círculo de
especialistas, os esgotos constituem uma causa notória de problemas para a
conservação dos recursos hídricos em praticamente todo o território nacional.
Senão vejamos:

A maioria dos rios que atravessam as cidades brasileiras estão
deteriorados, sendo esse considerado o maior problema ambiental
brasileiro. Essa deterioração ocorre porque a maioria das cidades
brasileiras não possui coleta e tratamento de esgotos domésticos, jogando
in natura o esgoto nos rios. Quando existe rede, não há estação de
tratamento de esgotos, o que vem agravar ainda mais as condições do rio,
pois se concentra a carga em uma seção. Em algumas situações, é
construída a estação, mas a rede não coleta o volume projetado porque
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existe um grande número de ligações clandestinas de esgoto no sistema
pluvial, que de esgoto separado passa a misto. Muitos rios urbanos
escoam esgoto, já que, devido à urbanização, grande parte da
precipitação escoa diretamente pelas áreas impermeáveis para os rios
(TUCCI, HESPANHOL e NETTO, 2001:47).

A deficiência dos serviços de atendimento da população é indissociável
deste dramático quadro de desventuras socioambientais. Apesar da visível
expansão do acesso aos serviços de água e de esgoto ocorrida nos últimos 20
anos (Ver Fig. 48 e 49), existem inúmeras considerações a serem tecidas nos
planos qualitativos e quantitativos. Numericamente, lançando mão de dados
divulgados no transcorrer da Conferência Nacional das Cidades (2003), cerca de
60 milhões de brasileiros (9,6 milhões de domicílios), não dispõem de coleta de
esgoto e 15 milhões (3,4 milhões de domicílios), além de não possuir
esgotamento sanitário, não tem acesso à água encanada. Este quadro se agrava
quando se sabe que a população carente de serviços de água e de esgoto
concentra-se especialmente nas áreas periféricas dos grandes centros, e que a
exclusão no atendimento destes serviços soma-se a muitos outros agravos na
qualidade de vida destes brasileiros.
Em âmbito geral, o quadro de acesso à água tratada e de atendimento dos
serviços de esgotamento sanitário seria, no Brasil, precário até mesmo na
comparação com os demais países latino-americanos e do Caribe. Somente 85%
da população brasileira é atendida pela rede pública de água potável, contra 96%
para Cuba e Belize, 94% para o Chile, 91% para o México, 90% para a Guiana e
88% para a Colômbia. Apenas 55% da população urbana é atendida por
esgotamento sanitário e uma porcentagem menor ainda no setor rural, em torno
de 3%. Esta última cobertura seria inferior ao Peru, com 10% e ao Haiti, com 16%
(HESPANHOL, 2002:250). Há também que ser considerado o caráter esporádico
do fornecimento, especialmente na periferia das metrópoles brasileiras. Em outras
palavras, os canos existem, mas por quanto tempo a água encontra escoamento
neste sistema de tubulações?
Outro fator relacionado com a dificuldade de acesso à água potável vinculase a considerações tais como o desperdício gerado pelos próprios sistemas de
Acesso ao serviço de Água
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FIGURA 48 - Mapa da Expansão do Acesso aos Serviços de Água, 1980-2000
(Fonte: IBGE, 2002).

435
Acesso ao serviço de esgoto

FIGURA 49 - Mapa da Expansão do Acesso aos Serviços de Esgoto, 1980-2000
(Fonte: IBGE, 2002).
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abastecimento, que seria em grande parte facilitado pelo próprio gigantismo das
redes de distribuição. Indubitavelmente, a visão de sistemas gigantescos de
abastecimento contemplando cidades também gigantes praticamente freqüenta
todas as projeções futuristas do meio urbano moderno. Mas, seria lícito indagar:
existiria eficácia real nesta conjugação?

Formados por intrincadas redes de

tubulações, estações elevatórias e outras instalações anexas, na realidade estes
sistemas necessariamente significam perdas de vulto de água tratada.
Sumamente porque inexiste qualquer grande sistema de distribuição que consiga
coibir totalmente as perdas.
Recorde-se que a média nos países desenvolvidos oscila entre 5 a 15% de
perdas. Mesmo sistemas de distribuição como os da Alemanha, cujo
gerenciamento é considerado como de extrema eficiência, trabalham com uma
margem

em

torno

de

8%.

Entretanto,

no

Brasil

esta

proporção

é

significativamente mais alta. Concorrendo para ampliar o déficit de oferta de água
potável, o percentual extraviado através de vazamentos, falhas de manutenção e
ligações clandestinas alcançaria cifra variando entre 40% a 60% da água
anualmente distribuída pelos sistemas públicos (Ver entre outros REBOUÇAS,
2004:47). O volume de água perdida no Brasil seria suficiente para abastecer 35
milhões de pessoas ao longo de um ano. Entre outros, este seria um dos motivos
que posicionam o Brasil enquanto um dos campeões do desperdício de água no
mundo (CAMARGO, 2003 e REBOUÇAS 2004:38/41).
Outras objeções estão assentadas em dados qualitativos. Por exemplo, os
indicadores de qualidade de água fornecida pelos sistemas públicos de
abastecimento tem sido colocadas à prova em diversos textos científicos. Pode
ser que abrindo as torneiras, possamos encontrar água corrente. Mas qual é seu
padrão de qualidade? Sabe-se que em 1925 o Serviço de Saúde Pública dos EUA
regulamentava, para a água potável, número inferior a dez parâmetros. Mas em
1974, a Environment Protection Agency dos EUA estipulava 20 parâmetros e este
número já estaria próximo de 130 no ano 2000. Acompanhando esta escalada,
em 2020 existiriam aproximadamente 200 indicadores de qualidade de água
potável (Ver gráfico 3). Evidentemente, embora a multiplicação de parâmetros não
implique no fornecimento de uma água de beber com qualidade melhor do que
aquela de 1925, certamente estampam uma ampliação dos cuidados que vão
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GRÁFICO 3 - Parâmetros para Água Potável Regulamentados nos EUA a partir de 1920
(Fonte: Baseado em HESPANHOL, 2002:259)
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sendo acrescidos ao conceito de água apropriada para o consumo humano (Vide
HESPANHOL, 2002:258/259).
No Brasil, o “tratamento convencional”, mediado pela resolução CONAMA nº
20 (18/06/1986), constitui o padrão de referência para os sistemas de engenharia
sanitária vigentes no nosso país. Tal normatização, regrando os procedimentos
adotados nas estações de tratamento reporta, entretanto, a sistemas de
purificação, desinfecção e filtração reconhecidamente incapazes de remover
porcentagens significativas de metais pesados, compostos orgânicos sintéticos e
naturais, tais como os ácidos húmicos e fúlvicos. Os problemas recrudescem
quando sabemos que apenas 25,6% dos esgotos coletados recebe “tratamento
convencional”, sendo o restante lançado in natura nos rios, contaminando
também o solo, os lençóis freáticos, os estoques subterrâneos e, finalmente, as
massas oceânicas. Em muitos casos, o esgotamento alcança as áreas que em
tese estariam abastecendo o consumo urbano. Assim, permanece o desafio de
ampliar a rede de tratamento e simultaneamente, de atualizar os parâmetros de
qualidade

da

água

em

vigor

(WEHRHAHN,

1996:63

e

HESPANHOL,

2002:263/264).
Neste particular, um sinal explícito da dificuldade de acesso à água de boa
qualidade é o surgimento de um comércio urbano especializado em equipamentos
de purificação e desinfecção de água e a multiplicação das vendas de garrafões
água potável. Esta última comercialização alastrou-se pelas cidades brasileiras
facilitada tanto pela má reputação que persegue a água das torneiras quanto pela
escassez. Embora a cena fosse impensável apenas algumas décadas atrás, as
cidades do país, da mesma forma como os grandes centros urbanos do mundo
atual, constituem nos dias de hoje um excelente mercado para as distribuidoras
de água mineral, muitas delas de pequeno porte e localizadas ao longo das ruas
dos bairros.
A escala deste comércio pode ser aquilatada pelos dados levantados pelo
Team Canada Market Research Center pelos quais o Brasil destaca-se como
detentor de um promissor mercado de água mineral engarrafada, calculado em
US$ 2,5 bilhões anuais. Mais ainda, ao transformar-se item obrigatório da pauta
de gastos domésticos este mercado está crescendo rapidamente, na ordem cerca
de 122% entre 1990 e 1998. Esta expansão tem promovido forte inserção de
marcas tradicionais da indústria engarrafadora. De acordo com dados do Sumário
Mineral do DNPM 2001, assumem a liderança o Grupo Edson Queirós
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(responsável por 18,4% das vendas nacionais em 2000), Indaiá (15,5%), Minalba
(2,84%), Ouro Fino (3,41%), Lindoya (2,06%) e Perrier/Nestlé (1,82%).
Seria interessante registrar que cresceram no mesmo período as
exportações de água mineral engarrafada. A produção de água destinada à
exportação registrou um aumento significativo, passando, relativamente à
produção total, de 3,9% em 2000, para 7,0% no ano 2001. A Espanha, seguida de
Angola, Luxemburgo, República do Cabo Verde e Estados Unidos, constituem a
principal clientela do comércio brasileiro de água mineral. Somados, estes cinco
países receberam 83,2% do total das exportações de água engarrafada. De um
ponto de vista geo-estratégico, note-se que os Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP) adquiriram em 2001, 24,9% das águas exportadas, sendo
Angola, como já foi referido, o principal importador (Vide CRUZ, 2002).
A tendência de diversificação dos clientes internacionais a partir de 2000
evidencia-se quando se sabe que a Noruega, Andorra e Taiwan tornaram-se
importadores da água engarrafada brasileira. Por sinal, existe também um trânsito
de água mineral pelos mais diversos países que, no entanto, não está incluída na
cartografia do comércio do produto. Trata-se, por exemplo, da água mineral
fornecida às linhas aéreas, de ligação internacional rodoviária e aos navios
cargueiros e de turismo nos portos brasileiros, atuando, é evidente, como um
veículo de divulgação e de fidelização do produto no exterior. Paralelamente,
nota-se (numa escala bem menor), o crescimento do consumo de marcas
estrangeiras, degustadas pelas elites urbanas. O Brasil, a despeito dos seus
imensos recursos de água mineral, importou em 2002 de um país como a França,
US$ 1,48 milhões do produto7.
Mas, recopilando uma lógica enunciada páginas atrás, é de se notar que
este comércio internacional se engrandece num momento em que a crise de
abastecimento de água da rede pública bate às portas de milhões de
concidadãos. Assim, um dado sobremaneira fundamental para se meditar a
respeito da questão da escassez de água relaciona-se diretamente com a
velocidade e a forma como se materializou a expansão urbana no Brasil. De um
modo quase fulminante, o país passou a conviver em seu escopo territorial com a
presença da tecnosfera, um espaço eminentemente artificial regrado por ciclos

7

Jornal do Comércio (RS, 05/02/2002), disponível on line em
<http:www.rededasaguas.org.br/noticias/montanotic.asp?id=129>, (acesso: 28-09-2005).
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igualmente artificiais. E, nada melhor do que a visão das “galáxias de luz”
brasileiras para confirmar sua presença no território nacional (Fig. 50).
Quanto às repercussões do alastramento desta tecnosfera para as águas
doces, e rubricando parecer que se reveste da aura de um verdadeiro consenso,
podemos enunciar:

Entretanto, os problemas de abastecimento no Brasil decorrem,
fundamentalmente, da combinação do crescimento exagerado das
demandas localizadas e da degradação da qualidade das águas, em
níveis nunca imaginados. Esse quadro é uma conseqüência da expansão
desordenada dos processos de urbanização e industrialização, verificada
a partir da década de 1950 (REBOUÇAS, 2002a:29/30).

Certificar a veracidade destas colocações não é difícil. Basta recordar que o
último Censo Demográfico 2000 do IBGE confirmava que do total de 169.872.856
de brasileiros, 81,25% (isto é, 137.925.238 de pessoas), seriam habitantes de
áreas urbanas. Este índice, considerado alto, é superior ao de países como Itália
(67%), França (76%) e Estados Unidos (77%). No entanto, vale lembrar que as
porcentagens resultam dos critérios adotados pelos países para diferenciar o rural
do urbano, variando consoante a aplicação de outros conceitos (Vide BORDO,
2005). Nesta perspectiva, poder-se-ia objetar que o conceito de cidade que serve
de base para o Censo 2000 é meramente administrativo, obedecendo ao DecretoLei nº 311 (02-03-1938), emitido durante o Estado Novo getulista e que até hoje
permanece em vigor.
Acatando esta diretriz, no Brasil toda sede de município é considerada
cidade, e toda sede de distrito, como vila, independentemente da sua população
ou de critérios de ordem funcional ou estrutural, sendo a população destas
aglomerações, considerada estatisticamente urbana. Nesta linha de raciocínio,
registrando 5.507 sedes de município, o país seria considerado possuidor do
maior número de cidades do mundo. É evidente que esta generalização falseia,
por vezes, a realidade. Com a conceituação em vigor, inúmeras localidades de
pequena importância ingressam na “contabilidade” da urbanização embora
possam estar dela relativamente distantes (Vide SANTOS, 1967:79).
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FIGURA 50 - As Galáxias de Luz brasileiras
(Fonte: <http://www.darksky.org/ images/satelite /brazil_sm.gif>, acesso em 30-03-2005)
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Porém, como sempre acontece na eventualidade do nosso olhar se deter
exclusivamente em numerários, existe a sedução latente de transformar cifras em
paradigmas. Não é de outro modo que os “desurbanistas” se dispõem a brandir
alegremente estatísticas que mostram uma diminuição das taxas de crescimento
do núcleo das metrópoles como sinal de uma “ruralização da população”,
“involução metropolitana” ou até mesmo de uma “desmetropolização”. Copiando
este procedimento, outros pesquisadores almejam arrastar para o universo rural
ponderável naco de pequenas cidades, cujo modesto contingente demográfico
seria impeditivo de que as mesmas gozassem de um status urbano.
Por exemplo, o último Censo registra a existência de um município, União da
Serra (RS), formado por 1900 habitantes, dos quais somente 286 habitantes
habitariam a sede municipal e dois outros distritos. Existem também cerca de 90
outras aglomerações urbanas com população inferior a 500 habitantes e 1176
com menos de 2.000 habitantes (Cf IBGE, 2000). Todos estes povoados seriam
passíveis, de acordo com algumas opiniões, de serem reavaliados enquanto
integrantes de um universo urbano. Mais ainda, este numeroso conjunto de
pequenos vilarejos constituiria um depoimento em favor dos que opinam no
sentido de que o Brasil seria, na realidade, “menos urbano do que de fato é”
(VEIGA, 2001, 2002 e 2004).
Todavia, o pensamento geográfico se eximiria de sucumbir diante de tal
armadilha demográfica. O subsídio básico apresentado pelo espaço geográfico
contemporâneo é a difusão de um meio tecno-científico-informacional, presente
em tempo real em uma vasta rede na qual os fixos estão conectados a fluxos
compondo um sistema de engenharia cuja índole é inegavelmente urbana. Este
fato transforma os espaços interligados em co-partícipes de um mesmo sistema, e
neste sentido, em reprodutores de uma idêntica lógica de reprodução do espaço,
cujo centro emissor e tutelar seria, em última análise, a metrópole onipresente.
Por isso mesmo é que se poderia encontrar cidades com uma população formada
por algumas centenas de pessoas e simultaneamente aldeias agrícolas com
muitos milhares de habitantes.
O urbano refere-se a um dinamismo amplamente distendido através da
tecnosfera, apoiado em nível da consciência social pela psicoesfera. Nesta
acepção, o espaço rural enquanto categoria analítica declina sua proeminência
em favor de um espaço agrícola. Configurando uma nova dicotomia, a
contraposição entre o urbano e o agrícola torna-se um complicador adicional para
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as velhas teorias de cidade-campo, fundadas na oposição entre um Brasil urbano
e outro rural (Cf SANTOS, 1989:12/13, 1993b:73/74, 1996:62/63 e 1998:69148/149). Deste modo, com base no último recenseamento o país disporia de
2.642 municípios compreendendo até 10 mil habitantes, reunindo 8% da
população do país. Por outro lado, 13 municípios com mais de um milhão de
habitantes, concentrariam 20% da população brasileira (Ver Tabela 8). Todavia,
descartando as “miragens demográficas”, o que estes dados evidenciam é a
existência de uma malha urbana difundida nacionalmente e não localidades “mais
urbanas”, e outras “mais rurais”.
Em outras palavras, paralelamente a uma “rarefação” demográfica
distribuída por miríade de pequenas cidades situadas na base da rede urbana
nacional, o fenômeno da concentração da população brasileira num número
reduzido de grandes centros revela antes o caráter hegemônico desfrutado por
alguns centros urbanos, especialmente em razão de estarem à testa dos fluxos
que dinamizam o sistema como um todo. A realidade desta assertiva explicita-se
quando se recorda que onze grandes cidades brasileiras, quais sejam, Porto
Alegre, Curitiba, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador,
Recife, Belém, Fortaleza e Manaus, acolhem cerca de 33% da população total do
país (Cf MARICATO, 2001). Por fim, estes grandes aglomerados urbanos,
localizados principalmente na faixa litorânea, sintetizam, juntamente com Brasília,
o essencial da questão urbana do país, um Brasil “das doze cidades” (Vide Fig.
51).
Dada a importância das enormes concentrações urbanas brasileiras, adotouse o conceito de Regiões Metropolitanas (RM) para definir políticas de
planejamento urbano. Importaria esclarecer que de um ponto de vista legal, a
instituição das RM, assim como das aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por municípios limítrofes visando integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, foi
reconhecida, de acordo com a Constituição Federal de 1988, como de
competência das autoridades estaduais. Em suma, não é o governo federal e

TABELA 8
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AS MAIORES CIDADES BRASILEIRAS EM 2000

Colocação Cidade

UF

População

1ª

São Paulo

SP

2ª

Rio de Janeiro

3ª

Salvador

4ª

Belo Horizonte

5ª

Fortaleza

CE

2.138.234 hab

6ª

Brasília

DF

2.043.169 hab

7ª

Curitiba

PR

1.586.848 hab

8ª

Recife

9ª

Manaus

RJ

10.405.867 hab
5.851.914 hab

BA
MG

2.440.828 hab
2.238.526 hab

PE

1.421.993 hab
AM

1.403.796 hab

10ª

Porto Alegre

RS

1.360.033 hab

11ª

Belém

PA

1.279.861 hab

12ª

Goiânia

GO

1.090.737 hab

13ª

Guarulhos

SP

1.071.268 hab

14ª

Campinas

SP

968.172 hab

15ª

Nova Iguaçu

RJ

915.366 hab

16ª

São Gonçalo

RJ

889.828 hab

17ª

São Luís

MA

868.047 hab

18ª

Duque de Caxias

RJ

770.865 hab

(Fonte: Censo IBGE 2000)
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l das Doze Cidades: todas as urbes assinaladas,
exceto Manaus, constituem oficialmente regiões metropolitanas.
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tampouco o IBGE quem estabelece as RM. Quanto ao IBGE, este órgão apenas
reconhece sua instituição pelos órgãos administrativos dos estados8.
As oito primeiras Regiões Metropolitanas do Brasil foram instituídas em 1973
através da Lei Complementar Federal nº 14 (08/06/1975), sendo estas as RM de
Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São
Paulo. No ano seguinte, foi criada a do Rio de Janeiro (Lei Complementar nº 20,
de 01/07/74). Atualmente, as análises e documentos do IBGE dão conta da
existência de 26 RM (Vide Fig. 52). As RM explicitam soberba concentração
demográfica: aglutinando 413 municípios em uma área aproximada de 167 mil
km², nelas viviam no ano 2000, um total de 69.041.352 de brasileiros (Ver Tabela
9).
Do ponto de vista demográfico, a massa de população das regiões
metropolitanas mais do que supera a população de vários países latinoamericanos ou europeus juntos. O Rio de Janeiro tem população equivalente a
um país como o Chile; São Paulo, superior a um Chile e meio; Fortaleza equivale
a uma Suíça; Porto Alegre, a um Líbano. Esta concentração demográfica desigual
sugeriria um quadro potencial de desequilíbrios nas mais diversas escalas quanto
ao atendimento da demanda por recursos hídricos. Concentrações milionárias
como o Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, Goiânia e Belo
Horizonte, ressentem-se, de uma forma ou de outra, do seu próprio gigantismo e
por extensão, do fato de estarem acomodadas em um sítio natural não
necessariamente capacitado a satisfazer as demandas imprevistas dos seus
processos de urbanização.
Além de materializarem contradições relacionadas com a utilização dos
recursos hídricos disponíveis, as grandes cidades brasileiras se caracterizam por
desigualdades sociais com impacto direto na questão abastecimento de água
(Fig. 53). Embora as cidades parecessem constituir, a partir dos anos 50, a
promessa da superação do chamado “Brasil arcaico” rumo à modernização e
emancipação política e econômica, os fatos contrariaram tal utopia. Pelo
contrário, a imagem das grandes cidades brasileiras está hodiernamente marcada

8

A atribuição do estatuto de RM não necessariamente coaduna com um dinamismo metropolitano,
podendo se referendar em opções de cunho eminentemente político, despidas de justificativas
sócio-espaciais no seu lato sensu.

447

FIGURA 52 – MAPA das 26 Regiões Metropolitanas do Brasil
(Fonte: IBGE, 2002, escala aproximada 1:24.200.000).
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TABELA 9
POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL EM 2000

RM de São Paulo (SP)
RM do Rio de Janeiro (RJ)
RM de Belo Horizonte (MG)
RM de Porto Alegre (RS)
RM de Recife (PE)
RM de Salvador (BA)
RM de Fortaleza (CE)
RIDE (Distrito Federal) (*)
RM de Curitiba (PR)
RM de Campinas (SP)
RM de Belém (PA)
RM de Goiânia (GO)
RM da Baixada Santista (SP)
RM de Vitória (ES)
RM de São Luís (MA)
RM de Natal (RN)
RM de Maceió (AL)
RM do Norte/Nordeste Catarinense (SC)
RM de Florianópolis (SC)
RM de Londrina (PR)
RM do Vale do Aço (MG)
RM do Vale do Itajaí (SC)
RM de Maringá (PR)
RM da Foz do Rio Itajaí (SC)
RM Carbonífera (SC)
RM de Tubarão (SC)

17.878.703
10.894.156
4.819.288
3.658.376
3.337.565
3.021.572
2.984.689
2.952.276
2.726.566
2.338.148
1.795.536
1.639.516
1.474.665
1.425.587
1.070.688
1.043.321
989.182
926.301
816.315
647.854
563.073
538.846
474.202
375.589
324.747
324.591

TOTAL

69.041.352

(*): Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno
(Fonte: EMPLASA/IBGE)
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FIGURA 53 - Foto de satélite de Fortaleza: A oeste, estão os mangues do
cocó, ameaçados pela cidade formal e cobiçados pela cidade informal (Foto:
Embrapa Sensoriamento Remoto, disponível em <http://www.cdbrasil.
cnpm.embrapa.br>, acesso em 11-05-2002).
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por favelas, poluição do ar e das águas, ausência de coleta de lixo, enchentes,
tráfico de drogas, desmoronamentos, crianças abandonadas e violência.
A desigualdade social nos grandes centros é flagrante quando se sabe que
considerável proporção da riqueza nacional concentra-se em um número reduzido
de grandes centros. Estudo divulgado pelo IBGE em 2005, com base em dados
coletados em 2002, esclarece que apenas nove municípios do país (São Paulo,
Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Belo Horizonte, Duque de Caxias, Curitiba,
Guarulhos e São José dos Campos, concentrando 15,2% da população total),
respondiam por 25% do PIB brasileiro e que 70 municípios (33,3% da população),
realizavam 50% da produção total de bens e serviços. Embora os dados revelem
certa retração neste processo - em 1999 sete cidades reuniam 1/4 do PIB - a
disparidade é óbvia quando diversos levantamentos esclarecem que 1.272
unidades administrativas (equivalente a 3,7% da população) somam apenas 1 %
do PIB (Vide LAGE, 2005).
Evidentemente, tal situação remete ao quadro geral da economia Brasileira e
das contradições associadas ao modelo econômico que a orienta. Em 2001, a
expectativa de vida atingia 67,5 anos, e a alfabetização de adultos alcançava
84,9%. Mas, ao mesmo tempo, o Produto Interno Bruto (PIB) retrocedeu e a
porcentagem de pobres ampliou-se na comparação com os índices já iníquos que
caracterizaram os anos noventa. Em 2004, relativamente ao Coeficiente GINI,
parâmetro internacionalmente reconhecido para determinar a concentração de
renda, o Brasil seria o oitavo país em desigualdade social, perdendo apenas da
Guatemala, Suazilândia, República Centro-Africana, Serra Leoa, Botswana,
Leshoto e Namíbia (Cf ZIMMERMANN e SPITZ, 2005). Também em 2004, o país
registrou o quinto ano consecutivo de perda do poder aquisitivo da população com
registro

em

carteira.

Isto

ocorre

simultaneamente

ao

fato

de

regiões

metropolitanas como São Paulo apresentarem no primeiro semestre de 2004 (de
acordo com o IBGE), níveis de desemprego beirando 19,7% da População
Economicamente Ativa (PEA).
Outro diagnóstico, elaborado com base em dados do IBGE pelo economista
Márcio Pochmann, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), evidencia
que a fatia dos assalariados encolheu. Entre 1980 e 2004, ela passou de 64%
para 54% do conjunto dos trabalhadores ocupados no país. Até 1980, de cada
grupo de 10 novas ocupações 8 eram de assalariados, dos quais 7 com carteira
assinada. De lá para cá, essa proporção caiu para 4 empregos assalariados em
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cada 10, dos quais só 2 são formais. Esse movimento é acompanhado por
significativa piora nas condições de trabalho. Por falta de opção, maioria dos
desempregados acaba na informalidade, significando baixos rendimentos e perda
de direitos trabalhistas. O avanço do desemprego fragilizou a capacidade de
negociação dos sindicatos, favorecendo a “desregulamentação” do mercado de
trabalho9.
Tudo isto repercute diretamente no tecido urbano. De acordo com estudo
divulgado no Congresso Nacional pelo Direito à Cidade (MARICATO, 2001),
aproximadamente metade da população do Rio de Janeiro e São Paulo,
metrópoles nacionais, é moradora de favelas ou loteamentos clandestinos na
periferia. A população moradora de áreas de ocupações é de 33% em Salvador,
34% em Fortaleza, 40% em Recife, 20% em Belo Horizonte e Porto Alegre. Tal
estudo agrega ainda outros dados preocupantes quanto às condições de vida
existentes nas cidades brasileiras. Dentre estes, destacam-se os arrolados a
seguir:
•

A pobreza urbana concentra-se majoritariamente nas regiões
metropolitanas, afirmando-se conjuntamente com os processos de
conurbação incontroláveis que tiveram por eixo as grandes cidades,
que no Brasil se confundem com a sede do poder político e
econômico. Dos mais pobres, 35% estão nas metrópoles do Sudeste,
a região mais rica do país. Concentram-se também nas regiões
metropolitanas cerca de 80% da população moradora das favelas.

•

De acordo com os dados do último Censo do IBGE (2000), no qual se
constatou que as cidades médias crescem a taxas mais altas do que
as regiões metropolitanas e que nestas crescem mais os municípios
da periferia dos que os da própria região metropolitana, também não
constituem uma informação propriamente alvissareira. Isto porque, se
considerando a ausência de políticas de planejamento para as
cidades brasileiras (seja nas intenções ou objetivamente), esta
tendência pode bem mais caracterizar uma ampliação e uma
radicalização das problemáticas urbanas e metropolitanas do que uma
hipotética (e quiçá promissora), “descentralização” urbana.

9

Editorial do Diário Vermelho, edição de 19-07-2005, <http://www.vermelho.org.br/>, (acesso: 19-
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•

Mesmo a decantada Curitiba, incensada em muitas avaliações como
um exemplo de planejamento urbano e ambiental, exibe um fantástico
crescimento das chamadas áreas de crescimento desordenado
formando um cerco completo em núcleo central da aglomeração
urbana.

Um desdobramento direto desta situação é a ocupação das áreas voltadas
para o abastecimento de água doce das grandes cidades, movimento que tem se
materializado de modo incessante nas últimas décadas. Este processo insere
aspectos explosivos por comprometer reservatórios de água que justamente
seriam os solicitados para o funcionamento do próprio sistema urbano. A
ocupação do entorno das represas também tem contribuído para acentuar o efeito
de determinados processos naturais, tais como a erosão e o assoreamento,
inserindo repercussão negativa para o equilíbrio das redes hídricas.
O crescimento da cidade informal na direção das áreas em tese voltadas
para fornecer água constitui uma decorrência direta da exclusão social e da
ausência de uma política habitacional capacitada a contemplar as necessidades
decorrentes de um crescimento urbano desordenado. Problema inseparavelmente
vinculado com a questão da preservação dos corpos líquidos situados nos
arredores das grandes cidades brasileiras, a cidade informal se materializa na
ocupação, entre outras áreas de risco, de nichos ambientalmente frágeis, tais
como beira dos córregos, encostas íngremes e várzeas inundáveis (OLIVEIRA,
1982b e ALVES, 1991:68/69).
Nesta perspectiva, o problema habitacional tornou-se uma poderosa
ferramenta catalisando a destruição dos já precários equilíbrios urbanos no Brasil.
A expansão da cidade informal, constituindo a única alternativa para os excluídos
do mercado residencial formal, configura-se, pois na conversão de um espaçosocial em espaço mercadoria, assimilando ao seu modo de espacialização as
áreas não integradas à pauta do mercado imobiliário dominante (Vide CASSETI,
1991:115). Quanto à atuação do Estado na crise habitacional, recorrendo a um
julgamento da geógrafa Arlete Moysés RODRIGUES, esta tem infelizmente se
restringido às conseqüências e não às causas, contribuindo assim para
transformar esta questão em um problema de ordem crônico (1991:62).
07-2005).
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Deste modo, uma meta importante para o equacionar a questão da
preservação dos corpos de água doce seria buscar compreender a realidade
urbana, que corresponde no Brasil de hoje ao espaço de vida da maioria da
população. Dado que a questão urbana e da água são inseparáveis, a conclusão
óbvia é que as cidades devem merecer, no plano da análise, a mesma
importância que ocupam na vida cotidiana. Coerentemente, a primeira providência
a ser tomada seria certificar o foco para o qual incidiria a análise, evidência à qual
se deve agregar a necessidade do conhecimento da especificidade deste meio
urbano.
Caberia meditar sobre a advertência proferida por Milton SANTOS, pela qual
seria preciso reconhecer que muito poucos se dedicaram a analisar de perto os
sistemas urbanos em meio subdesenvolvido (1981:139/140). É importante
assinalar que os recursos hídricos não estarão plenamente protegidos na
hipótese de permanecer inalterado o estilo de vida individualista, perdulário e
consumista, identificado com a cidade formal. No mundo do “mercado total”, as
chamadas “maravilhas da modernidade” somente estão ao alcance de uns
poucos. Enquanto isso, a maioria da humanidade padece de problemas milenares
como o da fome (OLIVEIRA, 1994:22).
Este constitui na realidade o verdadeiro epicentro da questão ambiental da
cidade moderna, no Brasil ou no mundo. Na voz de muitos que reclamam o
compromisso das pessoas para com a preservação das águas doces, está
também presente a pretensão de manter um modo de vida afluente, acessível
apenas a uma minoria. É preciso, pois apurar o entendimento da fala de todos os
que se pronunciam a respeito do meio ambiente, identificando os móveis reais
que

sustentam

seus

discursos.

Parafraseando

o

antropólogo

Georges

BALANDIER: o primeiro passo para solucionar um problema é justamente
evidenciá-lo (passim, 1976b).
Conhecer de modo aprofundado os interesses sociais, políticos e
econômicos envolvidos na questão dos recursos hídricos, assim como a relação
funcional que articula os dois tecidos urbanos - o formal e o informal - em um
conjunto contraditório, e através desta perspectiva, melhor compreender as
limitações ofertadas pela institucionalidade, seria sumamente sublinhar que mais
do que estratégias administrativas, a questão do acesso aos recursos hídricos
reclama uma prática política real.
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CAPÍTULO 10

A METRÓPOLE PAULISTA E A QUESTÃO DOS
MANANCIAIS

10.1. A GRANDE SÃO PAULO NO CONTEXTO DA ESCASSEZ DE ÁGUA
Atualmente, qualquer discussão relacionada com o abastecimento urbano de
água potável sugere quase instintivamente que seja pautada a problemática
hídrica vivida pela Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Em função das
suas dimensões, do seu dinamismo e do seu conhecido repertório de
dificuldades, a RMSP apresenta uma situação verdadeiramente sui generis,
indiscutivelmente a mais acintosa explicitação do problema da escassez de
recursos hídricos nas grandes cidades brasileiras.
Nesta perspectiva, seria conveniente ressalvar que o gigantismo da RMSP
destaca-se em um estado que dispõe de uma rede urbana diversificada, a mais
intrincada do país. O estado de São Paulo (ESP), apresentando um conjunto de
cidades de porte médio que vem ganhando destaque nas três últimas décadas, é
também a única unidade da federação a reunir, em 2004, três concentrações
urbanas com mais de um milhão de habitantes. Com base em estimativas do
IBGE válidas para 2004, estas seriam a capital paulista (com 10.838.581 hab.) e
as cidades de Guarulhos (1.218.862 hab.) e de Campinas (1.031.887 hab.). No
país, o ESP desponta com uma preponderante proporção de população urbana,
em torno de 92,8% (Cf RUTKOWSKI e OLIVEIRA, 1999:39).
Não fosse suficiente, o estado agrega, além da RMSP, duas outras
influentes

regiões

metropolitanas

(RM):

a

RM

da

Baixada

Santista

(institucionalizada em 1999), e a RM de Campinas (instituída em 2000), ambas
constituindo juntamente com a metrópole paulista, três grandes nódulos de forte
concentração demográfica (Cf Fig. 54). Estas três regiões metropolitanas são
interdependentes economicamente e formam uma rede metropolitana integrada,
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FIGURA 54 - Mapa das Densidades demográficas do Estado de São Paulo em 1996.
Claramente, podemos identificar as manchas urbanas de Campinas (1), de São
Paulo (2) e de Santos (3) (Fonte: IBGE, 1996, escala aproximada 1:5870.100).
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com funções produtivas nitidamente complementares. Fenômeno ímpar na
realidade urbana brasileira, este grupo de RM, mantendo, sob hegemonia da
RMSP, intenso intercâmbio entre si, permitiu a órgãos de planejamento aventar a
hipótese de conceituar uma nova agremiação urbana, reunindo estas três grandes
metrópoles, suas adjacências e respectivas áreas de influência direta numa única
moldura territorial (Vide BORDO, 2005).
Nesta concepção, primeiramente esboçada em 1996 pelos técnicos da
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA), os três pólos
urbanos mencionados, com base em uma sinergia contínua decorrente do
entrelaçamento econômico e de uma dinâmica demográfica acelerada, formariam
o Complexo Metropolitano Expandido (CME). Com epicentro na capital paulista e
se estendendo num raio de aproximadamente 150 km ao redor desta cidade, o
CME é perpassado por intensos fluxos de mercadorias, bens, serviços,
informações e pessoas, detendo um papel expressivo na atividade industrial,
comercial, de alta tecnologia e serviços especializados. O conceito, a despeito de
aguardar maiores aprofundamentos, tem se prestado a subsidiar a argumentação
de muitos urbanistas e geógrafos, estando igualmente presente em diversos
documentos do governo estadual paulista.
Objetivamente, o CME teria por base os eixos econômicos que associam a
RMSP com o interior e o litoral. Por isso mesmo, além das RM mencionadas,
vários outros aglomerados urbanos, como seria o caso de Sorocaba, Jundiaí, da
seção paulista do Vale do Paraíba e dos seus arredores imediatos, estariam
inseridos nesta articulação espacial (Vide Fig. 55). Constituindo o desfecho de um
processo de urbanização que alçou o Brasil à condição de um dos suportes da
globalização na periferia do mundo capitalista, o CME aglutinaria, de acordo com
dados do ano 2000 (IBGE), 26.294.408 hab., isto é, 71,13% da população do ESP
e 15,56% da brasileira. A área deste conjunto, 42.737 km², equivaleria a 17,18%
do estado e 0,5% do total da república. Ademais, o CME estaria no comando de
79,3% do PIB estadual e 27,7% do nacional (Cf EMPLASA).
Neste processo de concentração, a proeminência reporta à cidade de São
Paulo e aos processos sócio-espaciais capitaneados pelo seu dinamismo. A
cidade forma o núcleo central de uma gigantesca conurbação que alicia os
municípios limítrofes, compondo assim a RM de São Paulo. A metrópole paulista,
que desde os anos quarenta e cinqüenta ensaiava assumir a condição de Grande
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FIGURA 55 - Mapa do Complexo Metropolitano Expandido: Neste mapa estão destacadas as
três Regiões Metropolitanas (RM) que compõem o CME, as RM de São Paulo (1), Baixada
Santista (2) e Campinas (3); os três Aglomerados Urbanos (AU) que constituem vias de
expansão direta dos fluxos do CME, como as AU de Sorocaba (4), Jundiaí (5) e Macro-Eixo
Paraíba (6); Para completar, 7 Micro-Regiões (MR), cumprindo funções acessórias no CME,
a saber MR de São Roque (7), Bragantina (8), Circuito das Águas (9), Mantiqueira (10), Alto
Paraíba (11), Litoral Norte (12) e Bocaina (13). (Fonte: <http://www.stm.sp.gov.br/regioes/
regioes_metropolitanas.htm>, escala aproximada 1:1.830.000, acesso: 10-07-2005)
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São Paulo (GSP), adentra o novo milênio sob o signo de uma notável
metamorfose, reconfigurando seu papel no tempo e no espaço. Este processo é
impulsionado pela globalização, cujo motor é a generalização dos fluxos de
informação e de mercadorias, patamar este fundamental para que se faça
presente um sistema mundial hierarquicamente unificado. Nesta senda a
metrópole paulista articula-se como um dos “centros múltiplos” de um espaço
mundial, uma nova ordem espacio-temporal que se vislumbra a partir da
mundialização da sociedade urbana (CARLOS, 2001:31).
A GSP adentra o século XXI investida da função de metrópole mundial,
tonificando mais ainda sua presença na formação sócioespacial brasileira. É
deste modo que esta metrópole onipresente e informacional, se consolidando
paralelamente à desconcentração fabril, torna-se simultânea e irrecusável através
da sua persistente co-presença em todos os lugares. Confirmada no comando
dos processos de espacialização, a metrópole está habilitada a desorganizar e
organizar, “ao seu talante e em seu proveito, as atividades periféricas e de impor
questões para o processo de desenvolvimento regional” (SANTOS, 1993b:103).
Seja qual for o parâmetro que venhamos a utilizar (sejam eles técnicos,
administrativos, de planejamento ou quaisquer outros), nenhum deles pode
ignorar a magnificência deste dinamismo, que arregimenta para si o essencial da
organização do espaço.
Nesta ordem de considerações, por conta das motivações históricas e
geográficas do passado e do presente, a capital persiste enquanto principal
núcleo de adensamento demográfico. A conurbação abrigava em 2000
17.878.703 habitantes, um total equivalente à cerca de 10,6 % da população
brasileira e 47% da população do ESP (Vide Tabela 10). A população da região
metropolitana está concentrada, grosso modo, no sentido Oeste-Leste, do
município de Jandira ao de Mogi das Cruzes, e, no sentido Norte-Sul, do
Subdistrito de Parelheiros ao Sul até o do Tucuruvi, ao Norte, ambos situados no
município de São Paulo. Contudo, a cidadela paulista continua a agremiar o
essencial desta realidade demográfica, concentrando em 2005 cerca de 61% do
contingente populacional total da RMSP.
A RMSP é integrada por 39 municípios (Vide Fig. 56), compondo uma área
total de 8.051 km², correspondendo a 0,001% do território brasileiro, ou seja,
somente um milésimo deste. Quanto à mancha urbana contínua, ela se espalha
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TABELA 10
POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA RMSP EM 2000
Município

Município

Habitantes

Arujá

Habitantes
59.080

Mairiporã

59.708

Barueri

208.028

Mauá

363.112

Biritiba-Mirim

24.567

Moji das Cruzes

329.680

Caieiras

70.849

Osasco

650.993

Cajamar

50.244

Pirapora do Bom Jesus

12.338

Carapicuíba

343.668

Poá

95.724

Cotia

148.082

Ribeirão Pires

Diadema

356.389

Rio Grande da Serra

36.352

Embu

206.781

Salesópolis

14.330

Embu-Guaçu

56.709

Santa Isabel

43.473

Ferraz de Vasconcelos

141.939

Santana de Parnaíba

74.722

Francisco Morato

133.248

Santo André

648.443

Franco da Rocha

107.997

S. Bernardo do Campo

700.405

Guararema

21.880

São Caetano do Sul

140.144

Guarulhos

1.071.299

São Lourenço da Serra

Itapecerica da Serra

129.156

São Paulo

Itapevi

162.421

Suzano

228.439

Itaquaquecetuba

272.416

Taboão da Serra

197.460

Jandira

91.721

Vargem Grande Paulista

Juquitiba

26.479

TOTAL

(Fonte: SEADE/IBGE/EMPLASA, dados organizados por BORDO, 2005)

104.336

12.185
10.406.166

32.548
17.878.703
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FIGURA 56 - Mapa dos Municípios da RMSP (Fonte: <http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//
arquivos/guia/mapas/0001/mapa_grande_sao_paulo.jpeg>, escala aproximada 1:636.520,
acesso: 10-07-2005)
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atualmente por cerca de 2.500 km², equivalendo a aproximadamente 150.000
quarteirões. Esta área aumentou 436 km² em apenas 15 anos, e se lembrarmos
que esta superfície era de 1.370 km² em 1980 e 335 km² em 1930, os números
são claros em indicar um crescimento verdadeiramente estonteante (Ver
CUSTÓDIO, 2001:53). No plano econômico, a metrópole paulista representaria
47,6% do PIB estadual e 16,7% do nacional (Cf EMPLASA). Desde os anos
noventa, sua função, mesmo abrigando cerca de 40.000 indústrias, deixou de ser
exclusivamente, abrigando atividades terciárias, associadas à gestão, controle e
ao consumo.
Tamanha concentração populacional e econômica, par a par ao processo de
consolidação de um meio tecno-científico-informacional que emerge subsidiado
pela desconcentração centralizada, torna-se matriz por definição de uma enorme
demanda por água. Há, nesta perspectiva, que serem computados os impactos
decorrentes da própria expansão da mancha urbana, que ocorre em consonância
com esta realidade. Assim, as previsões apontam para uma dilatação da área
urbanizada numa ordem de 230 km² até 2020 (CUSTÓDIO, 2001:72). Neste
cenário, a dramaticidade de que se reveste a situação da RMSP quanto aos
recursos hídricos é cristalina quando se alerta para o fato de que o ESP, embora
constituindo a unidade da federação mais populosa do país e reunindo cerca de
22% da população brasileira (IBGE, 2000), está contemplado, na contrapartida,
com unicamente 1,638% do potencial hídrico disponível no território nacional (Cf
REBOUÇAS, 2002a:31). Por sua vez, esta situação se complica quando se sabe
que a RMSP tem à sua disposição apenas 4% da água doce disponível nesta
mesma unidade da federação.
Na RMSP, a malha hídrica responde essencialmente pelo fluxo da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê. Esta perfaz 5.650 km² de área de drenagem, isto é,
70,17% da região metropolitana. Drenando 34 dos 39 municípios da Grande São
Paulo, e sendo por sua vez subdividida em 6 sub-bacias, a Bacia Hidrográfica do
Alto Tietê é o mais importante provimento de água superficial da metrópole
paulista (Vide Fig. 57). Embora esta rede hídrica seja densa, alimentada por,
entre outros mecanismos naturais, pelas chuvas de convecção, trata-se vis-à-vis
de uma rede de sub-bacias de cabeceira. Sua vazão, em torno de 90m³/s, é muito
baixa diante das necessidades da RMSP. A disponibilidade hídrica da metrópole,
calculada em cerca de 112,57m³/hab/ano (SABESP, 2004), equipararia a urbe a
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FIGURA 57 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê: área de abrangência e divisão em
sub-bacias (Fonte <http://www.rededasaguas.org.br/observando/alto_tiete.htm>, escala
aproximada 1:595.000, acesso: 10-07-2005)
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muitas das regiões áridas do Planeta, uma situação preocupante sob qualquer
ponto de vista (Cf CAMPOS, 2001).
Uma vez banhada pelo curso superior do Tietê e não possuindo grandes
caudais à sua disposição, a cidade de São Paulo disporia de recursos hídricos
obrigatoriamente exíguos (RUTKOWSKI e OLIVEIRA, 1999:39). Diante desta
realidade, as requisições por água pela RMSP repercutiram junto a uma vasta
periferia espacial, formada por regiões que também devem dar conta das suas
necessidades pelo líquido vital. Frente ao duro impasse de satisfazer suas
demandas - até porque a RMSP consome muito mais água do que a produzida na
sua área específica de abrangência - e com a virtual inexistência de uma política
de ação coordenada, a metrópole passou a solicitar toda a água disponível das
regiões sob sua influência direta. Ademais, através da reversão de bacias
hidrográficas vizinhas, os recursos hídricos provenientes de mananciais distantes
dos

seus

consumidores

finais

foram

desviados

para

satisfazê-la,

um

procedimento que se tornou fonte de toda sorte de conflitos, em curso ou
potenciais.
Em princípio suscitando um sistema de distribuição de grande abrangência,
de fato esta sugestão é correspondida por uma empresa também gigantesca.
Trata-se da SABESP, considerada a maior companhia pública de água do mundo
(Ver a respeito BARLOW e CLARKE, 2003:153).

Sendo responsável pelos

serviços de água e esgoto em 368 das 645 cidades paulistas, a SABESP constitui
peça-chave para o fornecimento de água para a região metropolitana. Com
exceção de algumas poucas autarquias municipais, a RMSP é em larga medida
atendida por esta companhia. Através de interligação dos diversos reservatórios
que abastecem a região metropolitana (todos monitorados pela SABESP), o
desenho final é a consecução do Sistema Adutor Metropolitano (SAM). Como se
tratasse de um vasto sistema de vasos comunicantes, o SAM equaliza o
fornecimento para todas as cidades conectadas ao sistema, permitindo que a
água viaje por dezenas de quilômetros para finalmente escoar em torneiras muito
distantes dos reservatórios de origem (Vide SAM 1993).
Esta constatação evidencia-se em si mesma ao se conferir a relação dos oito
grandes sistemas produtores de água voltados para o abastecimento da Grande
São Paulo (Tabela 11) e sua respectiva localização no espaço metropolitano e
alhures (Fig. 58). Os sistemas de produção hídrica da RMSP, isto é, o Cantareira,
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TABELA 11
SISTEMAS FORNECEDORES DE ÁGUA PARA A RMSP

SISTEMA PRODUTOR

PRODUÇÃO DE
ÁGUA (M³/s)

POPULAÇÃO
ATENDIDA (milhões)

CANTAREIRA
GUARAPIRANGA/BILLINGS
ALTO TIETÊ-CABECEIRAS
RIO GRANDE
RIO CLARO
ALTO COTIA
BAIXO COTIA
RIBEIRÃO DA ESTIVA

31,7
13,2
9,7
4,7
3,8
1,1
0,9
0,1

8,8
3,7
2,7
1,2
0,9
0,4
0,3
0,02

TOTAL

65,2 (*)

18,2

(*): Este total não inclui a exploração de poços artesianos pela SABESP, o que
adicionaria mil m³ a este total
(Fonte: Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP, SABESP, Março de
2004).
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Fornecimento de Água da RMSP: Nesta fotografia de satélite, estão localizadas
esquematicamente as principais áreas fornecedoras de água para a RMSP.
Estas seriam os Sistemas Cantareira (1), Guarapiranga/Billings (2), Alto Tietê ou
Cabeceiras (3), Rio Grande (4), Rio Claro (5), Alto Cotia (6), Baixo Cotia (7) e
Ribeirão da Estiva (8) (Foto: <http://www.wikimedia.org>, acesso em 17-05-2004).
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Guarapiranga-Billings, Alto Tietê-Cabeceiras, Rio Grande, Alto Cotia, Baixo Cotia,
Ribeirão da Estiva e Rio Claro, inserem recortes extremamente específicos do
ponto de vista socioambiental. Reconhecidamente, muitas destas áreas
provedoras, que conjuntamente formam o Sistema Integrado de Abastecimento
de Água da RMSP (também gerenciado pela SABESP), estão distantes da área
urbanizada e da própria região metropolitana, envolvendo a construção de
diversas obras de infra-estrutura para atender esta finalidade (Fig. 59). No caso
do sistema Cantareira, em vista de algumas das nascentes dos rios que o
sustentam localizarem-se em Minas Gerais, parte do mesmo situa-se inclusive
fora dos limites do estado. No total, estes sistemas de produção hídrica fornecem
atualmente para a RMSP cerca de 66.000 litros de água por segundo, o
equivalente a 2.300 piscinas olímpicas por dia.
Aparentemente volumosa, a quantidade de água injetada no sistema de
abastecimento redundaria, sob um ponto de vista eminentemente quantitativo,
numa média de 326 litros/hab./dia, provimento considerado exíguo por qualquer
especialista. Contudo, confirmando a “praxe” nacional de desperdício de água
tratada, a porcentagem de perdas na distribuição na RMSP, uma megalópole
sedenta que pela própria força da necessidade deveria primar pelo gerenciamento
eficiente dos recursos hídricos, alcança a assustadora cifra de 40%. Este índice é
composto por perdas físicas (volumes produzidos que não chegam ao consumidor
final por conta de problemas logísticos e operacionais) e por perdas comerciais
(volumes consumidos e não faturados devido a imprecisão dos medidores,
ligações clandestinas, etc). Por conseguinte, cada habitante formalmente
conectado à rede pública efetivamente dispõe de somente 196 litros por dia. Em
resumo: as estações de tratamento estão potabilizando muito mais água do que o
efetivamente consumido, contabilizando um nível de perdas que apenas vem
agravar um contexto perpassado pela carência de recursos hídricos (Ver
CUSTÓDIO, 1996:15 e 2001:55, REBOUÇAS, 2004:42).
Frente a este cenário, as possibilidades de expansão da oferta de água de
qualidade são limitadas. Um expediente do qual a RMSP (identicamente a
diversas outras RM), lançou mão em passado recente, estaria materializado nas
reversões das águas de bacias adjacentes. Porém, a proposta está atualmente
crivada de objeções por parte das populações que habitam o curso dos rios a
serem aproveitados, sem contar o custo proibitivo de muitos destes projetos.
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FIGURA 59 - Adutora do Sistema Rio Claro: Situado a 82 quilômetros do marco zero da
capital paulista, este sistema é constituído pelo reservatório do Ribeirão do Campo, por
uma estação de tratamento e por uma adutora. Na foto acima, temos um trecho da adutora
no norte do município de Ribeirão Pires, mais exatamente no bairro da Quarta Divisão, cujo
nome, aliás, é uma alusão a este setor da obra quando de sua construção. Este sistema
abastece aproximadamente um milhão de pessoas na zona leste da capital e os municípios
de Mauá, Santo André e Ribeirão Pires. Construído nos anos vinte do século passado,
capta as águas do rio Claro, que nasce numa das cristas da serra do Mar, e numa escala
menor, as do ribeirão Guaratuba, rio da vertente marítima da Serra do Mar (Foto: Maurício
Waldman, Junho de 2005).
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Ademais, a velha modalidade de outorga que garantia acesso ilimitado da RMSP
às águas de terceiros, encontrou seu epitáfio em Março de 2004.
No caso do sistema Cantareira a outorga, isto é a concessão ao usuário do
direito de uso da água de determinada bacia (estadual ou federal), datava de
1974 e garantia acesso ilimitado aos recursos da bacia do rio Piracicaba.
Entretanto, por pressão de diversos grupos sociais das áreas fornecedoras de
água para o sistema Cantareira, foi imposto um teto para a retirada de água para
a RMSP. Explicitamente, os mais diversos segmentos de opinião pública da
região provedora se insurgiram contra a captação privilegiada que a metrópole
paulista fazia dos seus recursos hídricos, aos quais com todo direito julgavam ter
prioridade na utilização.
Com base neste pano-de-fundo, reverter o que quer que seja estaria
simplesmente fora de cogitação. Para ao menos melhorar a qualidade da água
doce disponível para a RMSP, existe decerto a hipótese de paralisar o processo
de deterioração dos reservatórios Billings e Guarapiranga, encetando sua
festejada recuperação. Todavia, uma vez que ambos estão assediados desde os
anos 60 pelo crescimento urbano (Vide Fig. 60), presumivelmente acarretando
múltiplas formas de agravos ambientais, o período de implementação da
despoluição destes sistemas será longo, não podendo atender as necessidades
eminentes da população (Cf GIUSTI, 2005:39).
Conseqüentemente, a RMSP poderia contar apenas com a ampliação da
produção hídrica da sub-bacia das Cabeceiras ou do Alto Tietê. Esta malha
hídrica compõe o Sistema Produtor do Alto Tietê (SPAT). Os reservatórios do Alto
Tietê-Cabeceiras - Taiaçupeba, Jundiaí e Ponte Nova - situam-se todos a Leste
da RMSP. O SPAT também recebe o caudal não aduzido do rio Claro, sendo
estas águas retidas pelo reservatório Ponte Nova. Tecnicamente, este fato
justifica que o sistema Rio Claro e o SPAT sejam considerados de modo
integrado. Os reservatórios do Alto Tietê-Cabeceiras fornecem atualmente 9,7
m³/s para a metrópole, volume que pode ser expandido para um montante
máximo de 15 m³/s (Ver Fig. 61/71). Para além deste patamar, seria necessário
operacionalizar outras barragens. Mas, os tempos são outros e não existe
qualquer facilidade para implantar novos reservatórios. O licenciamento de novas
obras está paralisado a décadas por conta de diversas cautelas sugeridas por
estudos de impacto ambiental. Assim, barragens como as de Biritiba e de
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FIGURA 60 - A RMSP e os Reservatórios da Billings e Guarapiranga: A mancha
urbana da RMSP (1) tem avançado de modo a englobar os reservatórios de
Guarapiranga (2) e da Billings (3), praticamente levando à transformação de ambos
em lagos artificiais inseridos no meio urbano. Esta dinâmica, no caso da Billings, é
energizada pela proximidade da RM da Baixada Santista (4), que atualmente ocupa
toda a ilha de Santo Amaro e a orla litorânea das suas proximidades. A área
urbanizada das encostas corresponde aos chamados “bairros-cota” (foto: Whately,
2003).

470

FIGURA 61 - Mapa do Sistema Produtor do Alto Tietê
(Fonte: <http://www.daee.sp.gov.br/altotiete/>,
escala aproximada 1:230.500, acesso: 10-03-2005)
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FIGURA 62 - Vista da região a jusante da Represa Taiaçupeba (Suzano-Mogi
das Cruzes) (Foto: Maurício Waldman, Julho de 2005).
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FIGURA 63 - Vista das obras de ampliação da Represa Taiaçupeba pela SABESP
(Foto: Maurício Waldman, Julho de 2005)
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FIGURA 64 - Trecho do Canal Taiaçupeba-Jundiaí interligando estes dois reservatórios
(Foto: Maurício Waldman, Julho de 2005)
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FIGURA 65 - Vista da Talha de escoamento da Represa Jundiaí (Mogi das Cruzes).
(Foto: Maurício Waldman, Julho de 2005).

475

FIG
UR
A
66 Vist
a do
Res
erva
tóri
o de
Pon
te
Nov
a
(Biri
tiba
Miri
m).
(Fot
o:
Mau
ríci
o
Wal
dma
n,
Julho de 2005)

476

FIGURA 67 - Vista panorâmica da Represa Ponte nova
(Foto: Maurício Waldman, Julho de 2005)
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FIGURA 68 - Vista da pista de monitoramento da Barragem Ponte Nova
(Foto: Maurício Waldman, Julho de 2005).
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FIGURA 69 - Vertedouro da Represa Ponte Nova
(Foto: Maurício Waldman, Julho de 2005)
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FIGURA 70 - Vista das Comportas da Estação Elevatória de Ponte Nova
(Foto: Maurício Waldman, Julho de 2005)
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Paraitinga, situadas na sub-bacia das cabeceiras, apesar de propostas no início
dos anos 70, ainda estão sem data prevista para entrar em funcionamento.
Em face do exposto, tudo conspiraria para recordar as possibilidades
inerentes à gestão da demanda, substituindo investimentos por procedimentos
voltados à conservação dos recursos hídricos. Efetivamente, esta estratégia
sugere novamente pautar a adoção dos chamados três “R”: Reduzir, Reutilizar e
Reciclar, antecedidos, é óbvio, pelo Repensar. Nesta senda, o controle de perdas,
a adoção das tecnologias de reuso e também, a utilização racional dos recursos
hídricos10, poderia contribuir ou postergar para mais adiante a eclosão de um
turbulento cenário de carências, pelo qual a RMSP, empurrada para um cul-desac hidrológico, ingressaria numa incontida espiral de “curtos-circuitos” (passim
SANTOS, 1978a e 1988).
Mesmo assim, seria difícil aceitar a priori que as premissas da utilização
racional da água por si só disponham da capacidade de sanar as dificuldades que
a região metropolitana enfrenta. Aliás, a adoção destas num momento em que a
crise hídrica se agudiza, tem por pressuposto inconfesso o próprio grau
acentuado ao qual chegou a questão dos recursos hídricos. O que mais, além de
racionalizar a demanda, poderia ser feito frente à escassez inconteste?
Naturalmente, nada melhor do que novamente postular a emergência de
uma estratégia visando proteger as águas doces existentes. Uma medida
importante seria abandonar a praxe de envelopar e retificar o curso dos rios, que
somada com a blindagem do solo urbano, tem por demérito prejudicar o
escoamento e a infiltração das águas pluviais, impedindo a recarga dos aqüíferos
e potencializando as enchentes. Não custa repetir um cálculo feito pelo professor
Ladislau Dowbor (PUC/SP), pelo qual uma chuva de 100 milímetros, fluindo sobre
os 1.500 km² do município de São Paulo, significa 150 milhões de toneladas de
água, que carentes da capacidade originária de escoamento e de infiltração são
transformadas num vetor de catástrofes e da escassez de água (Cf NOVAES,
2005).
Outro direcionamento sugere, pelo mínimo, ações concretas de coleta e
tratamento dos esgotos. Contudo, a RMSP não se dissocia do primado nacional
firmado no modelo sanitário que responde pelo bordão tout à l’egout,
predominante na Europa oitocentista (REBOUÇAS, 2004:174). Neste modelo, os
10

Na cidade de São Paulo, acompanhando uma tendência que se manifestou pioneiramente no
Rio de Janeiro, foi sancionado no final de Junho de 2005 o Programa Municipal de Conservação e
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rios perenes se transformam em meros canais de transporte de efluentes,
trazendo consigo toda sorte de malefícios. É o que se pode certificar analisando
os dados constantes na Tabela 12, referentes à coleta e tratamento das águas
servidas na RMSP. Elaborada com os dados mais recentes a disposição, entre
outros pontos ela esclarece:

1. A existência de índices alarmantes de ausência de tratamento, sendo zero
(isto é, nenhum), em muitos dos municípios da RMSP; uma outra observação
importante seria a precariedade dos levantamentos, que excluem ligações
clandestinas de todo tipo, e, portanto, colocando em cheque a certificação dos
dados existentes;

2. Uma situação muito preocupante quanto à cidade de São Paulo, devido ao
grande volume produzido. O esgoto não tratado da capital, cidade-líder da RMSP,
equivaleria a uma vez e meia o total gerado por todo o ABC paulista ou algo como
três cidades e meia do porte de Guarulhos ou Campinas;

3. A existência de municípios situados em regiões de importância vital para a
produção de água, como por exemplo, Itapecerica da Serra, Embu e Taboão da
Serra (para a sub-bacia Cotia-Guarapiranga), assim como São Bernardo do
Campo, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires (sub-bacia da Billings), cujos
enormes volumes de esgoto são lançados in natura na rede hidrográfica do Alto
Tietê;

4. Também chama a atenção o quadro dos municípios alinhados na região
das cabeceiras do Alto Tietê, que possuem relação direta com o SPAT. Conforme
foi sublinhado, esta é a única bacia em que é possível pensar uma expansão do
fornecimento de água para a RMSP. No entanto, a situação é muito precária em
Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guararema e Suzano;
em Poá e Salesópolis, embora com uma situação relativamente controlada, ainda
suscitam certa preocupação;

Uso Racional da Água em Edificações, tendo por objetivo a aplicação de medidas de economia de
água em nível residencial.
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TABELA 12
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS NA RMSP (*)
MUNICÍPIO
Arujá
Barueri
Biritiba Mirim
Caeiras
Cajamar
Carapicuíba
Cotia
Embu
Embu-Guaçu
Ferraz de Vasconcelos
Francisco Morato
Franco da Rocha
Guararema
Itapevi
Itapecerica da Serra
Itaquaquecetuba
Jandira
Juquitiba
Mairiporã
Osasco
Pirapora do Bom Jesus
Poá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Salesópolis
Santana de Parnaíba
São Bernardo do Campo
São Lourenço da Serra
São Paulo
Suzano
Taboão da Serra
Vargem Grande Paulista

ESGOTO
COLETADO(%)
15
53
30
72
58
55
36
41
21
64
21
53
42
35
4
46
58
13
57
60
24
87
65
25
74
26
83
16
93
68
69
19

TRATATAMENTO DO
ESGOTO COLETADO(%)
97
0
61
0
0
6
0
0
100
56
0
0
0
0
0
7
0
100
62
10
54
93
70
85
90
0
26
100
67
70
0
0

(*) Dados referentes a Dezembro de 2004. As estatísticas referentes a 6 municípios
(Santo André, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Diadema e Mauá),
que compram água da SABESP por atacado, não constam do site oficial da empresa.
Quanto a Santa Isabel, não existem dados disponíveis.
(Fonte: <http://www.sabesp.com.br> e
<http://www2.sabesp.com.br/ html/a_sabesp/sua_regiao/default.asp>)
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5. Outro aspecto pertinente seria o fato das engarrafadoras de água mineral
estarem prospectando em larga escala o produto em diversos municípios da
RMSP (Fig. 72). Esta atividade, para obter qualificação, exige cuidados
reservados às intervenções antropogênicas situadas na superfície e nos corpos
aquáticos, um pré-requisito que não tem sido necessariamente acatado.

Intimamente vinculada à questão da qualidade da água, o enorme montante
de resíduos gerados pela RMSP é um fator obrigatoriamente digno de atenção.
Os 39 municípios da região metropolitana dispensam diariamente 11.456,6
toneladas de lixo doméstico, das quais, 86%, de acordo com os padrões da
CETESB,

recebe

destinação

considerada

adequada11.

No

entanto,

a

“porcentagem residual” de 14% sem descarte correto corresponderia a uma
montanha de resíduos equivalente aos gerados por uma cidade do porte de
Salvador, a terceira cidade brasileira no ano 2000. Outra circunstância agravante
revelada pelos levantamentos da CETESB é que um bom número de municípios
cujas condições de tratamento do lixo são consideradas inadequadas situa-se em
regiões com explícito interesse hídrico, caso, por exemplo, de Juquitiba, Mogi da
Cruzes e Cotia.
Isto, sem contar os descartes clandestinos de lixo químico e industrial, uma
bomba de efeito retardado que explode estrepitosamente nos bordos da RMSP.
Um destes casos ocorreu em 2001. Neste ano, a opinião pública tomou
conhecimento de um grave problema de contaminação ambiental no Grande
ABC. No Parque São Vicente, bairro da cidade de Mauá, descobriu-se que um
conjunto residencial habitado por 5.000 pessoas foi construído sobre um aterro de
lixo industrial abandonado à sua própria sorte por uma empresa da região.
Acumulando 44 tipos de compostos tóxicos, o local oferecia perigos que se
estendiam de explosões espontâneas aos mais drásticos prejuízos à saúde dos
moradores.
Assim, se for somada à deficiência dos serviços de tratamento de esgotos a
precariedade das políticas setoriais referentes à destinação final dos resíduos
sólidos, uso e ocupação do solo ou mesmo a falta pura e simples de
planejamento urbano - na maior parte dos casos se restringindo a estratégias de

11

Vide Inventário dos Resíduos Sólidos 2002 (CETESB, 2002).
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FIGURA 72 - Marcas comerciais de água mineral da RMSP: Acima
está o rótulo da água Mogiana, da fonte N. Sra Aparecida,
engarrafada em Biritiba Mirim, e abaixo, a Vênus Olímpica,
proveniente de fonte homônima, envasada em Ribeirão Pires.
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remediação de danos e impactos já ocasionados - seria de se admirar que não
ocorresse ampla deterioração das águas. A RMSP apresenta, hoje, um quadro
inapelavelmente crítico: 51% dos recursos hídricos presentes na área estariam
comprometidos pela poluição, e cerca de 35% da água é considerada de
qualidade ruim ou péssima, especialmente em virtude da concentração de fósforo
(CAMPOS, 2001).
Esta calamitosa situação terminou endossando obras como o Projeto Tietê.
Considerado um dos maiores projetos ambientais da América Latina, esta
iniciativa teria por objetivo ampliar a coleta e o tratamento de esgotos da
população da RMSP, reduzindo o lançamento de poluentes nos cursos d’água,
melhorando a qualidade da água da bacia do Tietê. Precedido de intensa pressão
social, o projeto foi criado em 1992 pelo governo do estado de São Paulo
envolvendo órgãos como a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e administrações
municipais.

No entanto, na voz de um conhecido especialista em recursos hídricos,
mesmo com a entrada em operação de outras estações de tratamento integrantes
deste projeto, a situação seria, de acordo com os dados disponíveis em 200212, a
que segue:

...a capacidade de tratamento de esgotos na Região Metropolitana de São
Paulo, ficará limitada uns meros 45%. Cabe considerar, ainda, que
aproximadamente 15% dos esgotos gerados na região ainda não são
coletados, e que as águas do rio Pinheiros, que cruzam uma das áreas
mais nobres de São Paulo, se manterão com aproximadamente 90% de
esgotos até o ano 2003, se não ocorrerem outros atrasos no
desenvolvimento do Projeto Tietê (HESPANHOL, 2002:270).

Outro augúrio é que no atual estágio de desestruturação ambiental da
metrópole, a coleta e tratamento dos esgotos poderia até mesmo transparecer
como uma estratégia parcialmente zerada pela poluição difusa, que se amplia de
modo incessante devido ao incremento das substâncias nocivas dispersas no
ambiente urbano. Conseqüentemente, a perda de qualidade das águas em razão
do aumento crescente de substâncias poluidoras levou ao aumento da quantidade
de produtos químicos necessários para os serviços de potabilização. Conforme
12

Os últimos dados da SABESP referem-se ao primeiro trimestre de 2003 e não mostram
alterações frente a 2002 (<http://www.sabesp.com.br/>, acesso: 25-07-2005).
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extensivamente noticiado em informativos especializados13, o custo de tratamento
da água dos sistemas Cantareira, Guarapiranga e Alto Tietê duplicaram,
induzindo a elevação das tarifas do fornecimento de água destinada aos
consumidores. Ainda assim, a qualidade do líquido deixa muito a desejar. As
reclamações da população atendida têm aumentado ano a ano, obrigando as
autoridades a informar sobre a qualidade da água que fornecem14.
As dificuldades que se acumulam quanto ao acesso às águas superficiais de
boa qualidade contribuíram para a difusão de poços artesianos e o crescimento
de uma nova frente de negócios: empresas especializadas em captar águas
subterrâneas. Particularmente, os condomínios fechados, a rede hoteleira,
hospitais e as indústrias, constituem os principais usuários dos aqüíferos. Mas
não só: municípios como Juquitiba, São Lourenço da Serra, Santana do Parnaíba,
Francisco Morato, Guararema e Biritiba-Mirim, apresentam entre 25 a 50% do seu
abastecimento derivado de águas subterrâneas (DEL PRETTE, 2000:123). Para o
ano de 2003, acredita-se que 10% da demanda da RMSP estava sendo satisfeita
através de mananciais subterrâneos. Projeções de diversos especialistas do
Instituto de Geociências da USP alçam a possibilidade dos aqüíferos atenderem,
em médio prazo, até 19% da demanda total.
Porém, tudo depõe contra o otimismo fácil. A qualidade das águas
subterrâneas depende de uma gestão ótima das atividades desenvolvidas na
superfície, e também, de um rigoroso monitoramento técnico das perfurações.
Acredita-se que dos 12.000 poços hoje existentes na RMSP, cerca de 80% sejam
clandestinos, na maioria dos casos explorando água além da capacidade natural.
Dado que os problemas se estendem da ausência de rigor na disposição final dos
resíduos à blindagem do solo urbano, impedindo que a água chegue aos
reservatórios na quantidade necessária, sem contar que grande parte das
perfurações

ocorre

ignorando

qualquer

acompanhamento

ou

parâmetro

geotécnico, a situação declina em prejuízos de todo tipo para os lençóis
subterrâneos.
Neste particular, configurando um dado verdadeiramente surrealista, é que
pelo menos 60% da água retirada dos aqüíferos existentes nos subterrâneos da
região metropolitana de São Paulo procede de vazamentos de adutoras e perdas
13

Cf Manchetes Socioambientais, diversas edições.
Decreto assinado pelo governo do estado de São Paulo no início de Maio de 2005 obriga os
sistemas produtores da SABESP a informar a população relativamente à qualidade da água
fornecida, disponibilizando-as no seu site ou nas agências de atendimento da empresa (Manchetes
Socioambientais, edição de 02-06-2005).
14
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de água por vazamentos provocados por rompimento de tubulações da rede de
distribuição da SABESP e de outras concessionárias que operam na região.
Paradoxalmente, as perdas de água tratada são de tal vulto que, de acordo com o
geólogo Ricardo Hirata, do Instituto de Geociências da USP, “os aqüíferos e a
Bacia do Alto Tietê estariam numa situação crítica se não recebessem água dos
vazamentos”15. Deste modo, nada poderia calçar como definitiva a potencialidade
da explotação das águas subterrâneas na RMSP.
Uma outra variável de abastecimento, acatando in totum as regras de
mercado, seria a comercialização das águas minerais. Conforme tem sido
constantemente notificado, a queda da qualidade da água que chega às torneiras
possui vínculo direto com o consumo de água engarrafada (REBOUÇAS,
2004:174). A expansão do mercado de água mineral no estado de São Paulo, no
período de 1997 a 2000, foi de 52% e na RMSP, de 92%. Este crescimento está
consignado em relatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que
assinala ser a RMSP responsável por 58% da produção paulista e 21,5% da
nacional.
Tal concentração, que poderia surpreender o observador mais desavisado,
está ligada a dois fatores básicos. O primeiro decorre das condições geológicas
favoráveis existentes em muitos municípios da região metropolitana. O segundo
associa-se à facilidade de acesso com o maior mercado consumidor da América
Latina, um aspecto logístico de considerável importância para a comercialização
de água engarrafada. De acordo com um levantamento do BNDES, o frete, ao
representar cerca de 25% da composição do preço da água mineral, potencializa
a

proximidade

como um fator geográfico de primeira ordem

para

a

comercialização do produto (Ver GUAZZELLI, 2004:82).
No entanto, nada deporia em favor desses desmesurados esforços em obter
uma água que ao menos poderia ofertar uma dessedentação segura. Repetindo
uma advertência: a água engarrafada nem sempre é mais confiável que a água
da torneira e algumas delas o são menos ainda (Vide BARLOW e CLARKE,
2003:171). A despeito da importância crescente da água engarrafada para o
abastecimento da população, o estado de São Paulo dispõe de apenas sete
fiscais para acompanhar a captação e o engarrafamento de água mineral.
Visando o controle da assepsia dos poços de água mineral e conferir se esta foi
contaminada com resíduos das atividades agropastoris ou por esgoto, seriam
15

Manchetes Socioambientais, edição de 14-06-2005.
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necessários, segundo o próprio Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), responsável pelo acompanhamento da atividade no país, pelo menos 40
funcionários voltados para esta função.
O quadro de problemas relacionados com os recursos hídricos na RMSP
ficaria enfim ainda acentuado quando pensamos o recorte social da falta d’água, o
chamado stress hídrico social. Além da demanda ser capitaneada por um
segmento social e por um estilo de vida cuja difusão poderia anular os eventuais
ganhos de escala auferidos, não há como deixar de registrar o passivo hídrico
que marca amplos segmentos populacionais da periferia da metrópole, cujas
demandas deverão ser satisfeitas especialmente se o que está em questão é a
universalização de um benefício básico e primordial.
Com efeito, o “fantasma das torneiras secas”, mais do que uma apavorante
metáfora dirigida para o futuro é uma questão efetiva do dia-a-dia de milhões de
metropolitas. A população de baixa renda - dos quais 35% não conta com água
encanada, contra 3% dos setores mais abastados - é sabidamente a primeira a
ser atingida pelo racionamento ou pelo corte do serviço por conta das oscilações
da economia (Ver REBOUÇAS, 2004:174).
Contudo, ressalve-se que esta narrativa composta de ações deletérias
voltadas contrariamente aos equilíbrios hidrológicos é sumamente recente. A
história da ocupação da RMSP poderia confirmar que nem sempre o contexto
vivido foi este, e pelo contrário, que a região usufruiu no passado da condição de
feliz integrante do “País das Muitas Águas”.
Deste modo, algo saiu errado nesta história, profundamente errado. Mas
porque?

10.2. SÃO PAULO, ÁGUAS VADEANTES E O VELHO CAAGUAÇU
Procurando responder a indagação anterior, não haveria como deixar de
detalhar a discussão relacionada com a escassez de água na RMSP sem que nos
detivéssemos nos processos responsáveis pelo surgimento da cidade de São
Paulo, e mais adiante, da região metropolitana e do ABC paulista. Como se sabe,
a problemática dos recursos hídricos na região metropolitana desenvolveu-se em
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profundo paralelismo com a questão urbana e não poderia, de modo algum, ser
desprendida do entendimento desta.
Nessa ordem de considerações, deve-se recordar que dentre os arrazoados
relacionados com a escassez dos recursos hídricos, o veredicto da futura
metrópole ter sido fundada nas cabeceiras de uma malha fluvial detentora de
características como as concernentes à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, tem sido
corriqueiramente postulada para a explicação do fenômeno da falta de água na
RMSP. Para um amplo conjunto de análises, a opção pelo sítio que terminou
abrigando a futura metrópole paulista estaria na contra mão de um nexo comum à
maioria das grandes cidades, brasileiras ou não (Cf MONBEIG, 2004:118/119).
Prestando atenção a este pormenor, é possível vislumbrar que quase todas
as urbes que hoje ponteiam a tecnosfera foram assentadas no curso inferior ou
intermediário das grandes bacias hidrográficas. No primeiro caso poder-se-ia
enfileirar cidades como Lisboa, Hamburgo, Oslo, Xangai, Bangcoc, Nova Orleans,
Buenos Aires, Cairo e Kinshasa; na segunda opção, desfilariam sítios urbanos
como Delhi, Abuja, Kartum, Bogotá, Belgrado, Moscou, Varsóvia, Paris, e
Budapeste. Estas cidades, localizadas a distância das nascentes que formam
diversos dos mais prestigiados cursos d’água do mundo, disporiam, até mesmo
por obviedade, de caudais mais volumosos, unicamente passíveis de serem
encorpados a jusante, e não a montante da origem dos seus fluxos.
Além disso, o questionamento relacionado com a localização da metrópole,
argumentação esta exaustivamente repetida como origem das mazelas hídricas
vivenciadas pela Grande São Paulo, subentende a dificuldade de obter água em
função de ditames que senão essencialmente, seriam pelo mínimo marcadamente
de mote geográfico, associados à parca oferta natural do líquido. Mas, este
parecer estaria revestido dos ouropéis da verdade? O que existiria de autêntico
nesta afirmação? Não se pode esquecer que mais de uma vez a geografia foi
requisitada para justificar os problemas vividos pelas sociedades humanas.
Entretanto, o entendimento agora correria numa direção exatamente oposta, qual
seja, o de obter com base na geografia as soluções para os problemas que
acometem a metrópole, ou então pelo menos, respaldar sua compreensão.
Justamente esta perspectiva obrigaria todos voltarem os olhos para as
origens de São Paulo, e a partir desta perspectiva, debruçar-se na avaliação das
influências históricas e geográficas responsáveis pelo surgimento da cidade que
mais tarde viria encabeçar uma das maiores manchas urbanas do Planeta. É por
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este atalho que se encontra a obra de Caio PRADO JR (1998), e neste quesito,
dois textos centrados nos aspectos que estou discutindo, isto é, relacionados com
o nascedouro da cidade de São Paulo. As especulações deste pesquisador,
datadas dos anos 30 do século passado e imbuídas do mais autêntico espírito
geográfico, inserem foros da mais pujante atualidade16.
A consulta aos escritos de Caio Prado Jr direcionaria o olhar tanto para as
diversas singularidades do espaço natural no qual a cidade de São Paulo foi
implantada,

quanto

para

as

influências

delas

decorrentes

para

seu

desenvolvimento urbano e para o vasto hinterland que se estende além dela.
Assim, uma primeira constatação estaria dirigida para o Planalto Brasileiro,
rugosidade natural particularizada na baixada santista por um invulgar
estreitamento

junto

à

faixa

costeira.

Neste

ponto

do

compartimento

geomorfológico - correspondendo à província do planalto Atlântico - os contrapés
desta formação natural não se distanciam do estuário de Santos mais do que 15
km da praia. A importância desta peculiaridade se fez sentir de modo profundo na
história do nosso estado e da própria nacionalidade. Recordemos que grande
parte do interior brasileiro constitui orograficamente um domínio planáltico.
Conseqüentemente, o povoamento português não teria qualquer chance de
sucesso em se alastrar pelo interior do Brasil ignorando a ultrapassagem deste
obstáculo natural. E sendo esta a preocupação dos colonizadores, porque não
iniciar a ocupação do território adentrando-se pelo ponto mais facilmente
acessível a partir do litoral?
Na sucessão de fatores que favoreceram a fundação de São Paulo
exatamente no ponto em que ocorreu, a facilidade de acesso ao planalto a partir
da baixada santista constituiu elemento de peso. As serras que se prolongam à
Leste, compostas por uma larga zona íngreme, possuem desfiladeiros de longe
bem mais difíceis, caracterizadas por altitudes proeminentes nas quais cumes que
atingem 1.500/2.000 metros constituem, antes de exceção, uma regra
generalizada. Por isso, Minas Gerais foi povoada a partir de São Paulo e não do
Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, áreas nas quais o povoamento deteve-se,
16

Tomo a liberdade de comentar com base em depoimento pessoal a sensibilidade geográfica de
Caio Prado Jr. Em 2002, na qualidade de membro da Diretoria da Seção São Paulo da Associação
dos Geógrafos Brasileiros (AGB), participei de visita institucional ao acervo deste notável brasileiro
depositado no IEB (Instituto de Estudos Brasileiros), localizado na Universidade de São Paulo
(USP). Folheando os manuscritos de Caio Prado Jr, o senso geográfico patente nas fotos, na
escrita e nos croquis desenhados a mão livre por este grandioso estudioso do Brasil saltaria aos
olhos de qualquer um. A obra de Caio Prado Jr (tal como Milton Santos um advogado de
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devido à aspereza do terreno, nas fraldas do planalto. Reconhecidamente, a
fenda natural que unia Piratininga à Baixada Santista era bem mais satisfatória do
que todas as demais, justificando uma opção preferencial por esta via de acesso
(PRADO JR, 1998:14/15).
Contrariamente às demais passagens naturais existentes nas serras que se
alinham ao longo do litoral brasileiro, é exatamente o trajeto ligando a baixada
santista na direção do planalto que se configura como o caminho mais fácil e
menos oneroso de todos. Disto sabiam as populações indígenas, que
aproveitando o trecho de menor declividade, alcançavam Piratininga por meio da
trilha batizada como dos guaianases, dos tupiniquins ou ainda, Caminho de
Piassagüera17. Rugosidade que mais tarde serviu de base para a Estrada de
Ferro São Paulo Railway, esta rota, sugerida por vários historiadores como o
trecho inicial do famoso Caminho do Peabiru18, demandando para o interior do
Paraguai e chegando à Bolívia (onde se converteria na famosa Estrada Inca), foi
o primeiro percurso utilizado pelos portugueses para chegar ao planalto. Por esta
trilha os jesuítas se embrenharam para se estabelecerem no sítio do que hoje é o
Pátio do Colégio, origem da metrópole paulista.
Outro elemento que facilitou a colonização através desta passagem natural é
que deixando para trás o do bordo do planalto comumente denominado de Serra
do Mar, inexistem quaisquer obstáculos naturais de monta. Nos dias de hoje, tal
evidência transparece no percurso da antiga Estrada de Ferro São Paulo Railway
(atualmente

sob

tutela

da

Companhia

Metropolitana

de

Transportes

Metropolitanos, a C.P.T.M.) no trecho que se estende desde a vila de
Paranapiacaba (ou Alto da Serra), localidade pertencente a Santo André postada
na crista do planalto19, prosseguindo na direção da paulicéia. Como seria
observável a qualquer passageiro faça uso deste ramal ainda hoje, e
concordando com o diagnóstico de Caio PRADO JR,

...nenhuma obra de arte de vulto, nenhum túnel, nenhum corte notável foi
necessário. Tais são os motivos que fazem desta passagem, já muito
antes da vida dos portugueses, um caminho predileto dos índios. A
colonização européia não fez mais que aproveitá-lo. E sua preferência se
justifica (1998:12/13).
formação), nos mostra que a geografia, mais que uma titulação, é um afazer, uma perspectiva de
análise.
17
Topônimo tupi que significa porto antigo.
18
Topônimo tupi que significa caminho forrado ou ainda caminho gramado amassado, uma
referência ao pisoteamento constante que mantinha a trilha livre de adensamento arbóreo.
19
Paranapiacaba significa em tupi local de onde se pode ver o mar.
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A fundação de São Paulo enquanto posto avançado do povoamento
português no interior do continente (durante muitas décadas a localidade mais
interiorana do Brasil colonial), foi, é claro, impulsionada pela presença das
numerosas tribos indígenas estabelecidas em largos trechos do planalto. Estas se
apresentavam ao conquistador europeu enquanto farto abastecedouro de força de
trabalho, doravantemente depredado até a exaustão. Mas, novamente devemos
ressaltar a importância dos fatores naturais. A instalação de uma guarda
avançada em pleno planalto usufruiu uma particularidade ecológica de primeira
linha: a existência de um vasto descampado que apenas a título excepcional
formava adensamentos arbóreos, singularidade que muito antes da colonização
tinha, de resto, justificado a própria presença de diversos aldeamentos indígenas
neste espaço natural.
O monge beneditino Frei Gaspar da MADRE DE DEUS, que se destacou no
século XVIII pela

elaboração

de

dissertações

nobiliárquicas, contendas

eclesiásticas, notas sobre o cotidiano brasileiro e por estabelecer um dos
primeiros rudimentos historiográficos da Capitania de São Vicente, assim referiuse ao território no qual foi assentado o núcleo inicial da metrópole paulista:

Em cima da Serra de Paranapiacaba e debaixo do Trópico Austral20,
pouco mais ou menos, demora uma região deliciosa, a que os
portugueses de princípio davam o nome de Campo, por distinção das
terras de Beira-mar, que acharam cobertas de arvoredo muito alto quando
aqui chegaram, e por isso diferentes daquelas mais vizinhas a S.Paulo, as
quais sem artifício não produzem árvores altas, senão em pequenos
bosques distantes uns dos outros e dispersos por toda a campanha, a qual
é um terreno desigual, cuja produção, espontânea e mais ordinária,
consiste em feno e arbustos rasteiros: capões de mato, chamam no Brasil
aos tais pequenos bosques. Pelo dito campo dos Antigos faz seu curso um
Rio famoso, a que os títulos e cartas mais antigas dão o nome de Rio
Grande e o de Anhambi as Sesmarias concedidas no princípio do século
passado, e que hoje, todos vulgarmente denominam Tietê (1975:119/120).

Esta clareira, cortada por um rio de fluxo volumoso, conhecida desde
antanho como campos de Piratininga, resultou de um aluvião flúvio-lacustre de
perfil argiloso, originando um solo muito pobre. A área que futuramente abrigaria a
metrópole, de igual modo a numerosos outros compartimentos do planalto
Atlântico, integra o domínio dos “mares de morro”. Neste,

20

Referência ao Trópico de Capricórnio, que corta atualmente o norte da metrópole paulista.
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...rios e riachos possuíam cinturões meândricos ao centro de largas calhas
aluviais. A planície por eles constituída era o seu próprio ‘leito maior’,
espaço de reserva para o transbordamento das águas e sedimentos em
transporte (...) nas várzeas, em face da sedimentação quase
exclusivamente argilosa e da permanente hidratação, estendiam-se
campos submersíveis, por lagos e tortuosos tratos de planícies. Somente
nas bordas das planícies, encostadas a terraços e vertentes de colinas e
morros, voltavam a existir matas e matinhas adaptadas a conviver em
solos menos encharcados, aproveitando solos aluviais dotados de alguma
mistura de partículas argilosas, sílticas e matéria orgânica (AB’SABER,
1996:12).

Embora de pouca valia para uma agricultura de vulto, este sítio configurou-se
como um privilegiado condensador demográfico para os novos colonizadores do
território paulista. Recorde-se que de acordo com uma explicação do padre José
de Anchieta, Piratininga significa peixe a secar ou seca-peixe, designando a
atuação de um fluxo de água que por efeito dos transbordamentos, deita os
peixes fora e os expõe ao Sol inclemente (SAMPAIO, 1914: 259). Esta
denominação indígena nada mais infere do que as características da formação
geológica da região, um vasto depósito sedimentar vadeado por um grande rio, o
Tietê, que em razão da pequena resistência oferecida por um solo intensamente
desagregado, era formado por inúmeros meandros21.
Aliás, as águas serpenteantes deste rio constituíram outro imperativo
facilitador da ocupação territorial portuguesa. O Tietê, além de prontificar-se como
fonte de farta proteína animal (pesca), formava uma via natural de penetração
para o interior do território. Recorde-se que o topônimo Tietê significa rio
caudaloso, de fluxo considerável na língua tupi22. Para completar, o “promontório”
localizado na planura de Piratininga na confluência dos rios Anhangabaú23 e
Tamanduateí24, era por sua vez encimada pela colina na qual seria fundada, em
1554, a aldeia jesuítica (Vide Fig. 73).
Espaço hoje ocupado pelo “centro velho” de São Paulo, esta proeminência
da topografia apresentou-se como um elemento estratégico de considerável

21

A respeito das características e do comportamento dos meandros, vide PENTEADO
(1983:90/93). Relativamente aos à geomorfologia do sítio urbano de São Paulo, Vide PELOGGIA
(1998:51/55), CUSTÓDIO (2001:58/67) e AB’SABER (2004:91/101). Quanto à ocupação das
várzeas dos rios paulistanos e dos seus mandros, consultar SEABRA (1987).
22
Cabe alertar para as crônicas do século XVIII que dão conta ser o nome Tietê utilizado para
designar o rio desde a nascente até a cidade de Salto, e, Anhembi, significando rio das anhumas
ou das perdizes, desse ponto até a desembocadura no rio Paraná. Esta dualidade de nomes
persistiu até por volta de meados do século XIX (Ver também MADRE DE DEUS, 1975:120).
23
O topônimo significa rio do malefício e da diabrura na língua tupi.
24
O topônimo significa rio com curvas ou rio de muitas voltas, isto é, meandros na língua tupi.

495
importância, aninhando a aldeia que mais tarde se transformaria no centro de
uma vasta metrópole. Nas palavras do geógrafo Pierre MONBEIG,

Dentre todas as colinas, os fundadores escolheram para o seu colégio as
que dominam de um lado o Tamanduateí, de outro as barrancas do
Anhangabaú. Em parte alguma a escarpa que se precipita sobre as
várzeas é tão bem marcada. E em parte alguma parece haver tantas
garantias de segurança (2004:120).

Esta autêntica defesa natural postada de modo a tutelar a investida de
conquistadores decididos a se imporem como novos senhores de um território
que lhes era soberanamente desconhecido e obviamente, hostil sob os mais
diversos aspectos, tornou-se o berço de São Paulo, cujos primeiros passos se
devem

portanto,

a

uma

invulgar

somatória

de

elementos

geográficos,

responsáveis posteriormente pela sua supremacia (Vide PRADO JR, 1998,
MONBEIG, 2004:188/120 e AB’SABER, 2004a:113/206). Este sítio marcou de
modo indelével o imaginário paulistano. De fato, tão forte foi a marca desta
localização espacial, que mesmo nos anos sessenta do século passado a
população da urbe ainda se referia a este espaço primordial como “cidade”.
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Rio Tietê

CAMPOS DO PIRATININGA

Rio
Anhangabaú

Rio
Tamanduateí

1
2

A Colina e o
Promontório

MATAS DO
CAAGUAÇU

FIGURA 73 - Esquema da Colina e do Promontório: o número 1 assinala a
localização estratégica do Colégio dos jesuítas e o número 2, a existência de um
do principal dos antigos portos (atual Ladeira do Porto Geral) que no passado
ligava São Paulo aos estabelecimentos do interior fluvial (Baseado em
PRADOJR, 1998).
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Obviamente, deixar de recordar que este conjunto de conhecimentos sobre o
novo espaço foi amamentado pela rica experiência das populações locais
causaria justificada estranheza. Apenas os indígenas, veneráveis ocupantes
ancestrais do nosso território, dispunham de um conhecimento apurado da
geografia local. Daí se justifica o papel desempenhado pelos índios na indicação
dos sítios urbanos no Brasil, quase sempre decisivo para o sucesso da iniciativa.
O indígena era, acima de tudo, “um ser ecologicado e, portanto, capaz de uma
seleção correta. Os colonos da primeira fase da colonização erravam
freqüentemente: daí o abandono de muitos locais escolhidos em primeira mão”
(SAIA, 1978: 237).
O acesso a este cabedal de informações teve por agente facilitador a
atuação de João Ramalho, um degredado que anos antes de Cabral aportara nas
praias do litoral paulista. Incorporado à sociedade indígena local, João Ramalho,
a partir das relações de compadrio que cultivara, havia tomado conhecimento dos
pormenores que caracterizavam a região. Todas as crônicas do período dão
conta das freqüentes perambulações feitas nas alturas da serra e do planalto.
Este conhecimento, repassado aos recém chegados, influenciou decisivamente a
colonização portuguesa nas peripécias associadas à escalada da antiga trilha
indígena que levava ao planalto, privilegiando os campos de Piratininga como
cenário inicial da ocupação do interior do território brasileiro. Certamente, sem
este subsídio, o planalto não teria sido galgado na prontidão que o caracterizou,
protelando assim o avanço rumo ao interior.
A rápida ascensão rumo ao planalto e a consolidação da trilha que levava ao
colégio dos jesuítas, influenciou amplo leque de desdobramentos. Logo que
colocaram os pés no planalto, os colonizadores portugueses relegaram o litoral,
com exceção de localidades como São Vicente (fundada em 1532) e Santos (em
1534), ambas de considerável importância geoestratégica para a organização do
espaço colonial, a um relativo abandono durante muitos séculos. A vida urbana na
região seria reavivada apenas com a expansão metropolitana de Santos e pelos
prazeres praianos dos metropolitas paulistanos. Somente a partir de 1950,
portanto mais de quatrocentos anos após os primeiros contatos lusitanos com o
litoral do estado, é que foi calçada a efetiva urbanização desta região (passim
PRADO JR, 1998 e BORDO, 2005).
Além do abandono do litoral, o assentamento em Piratininga terminou
induzindo o direcionamento de diversas rotas de expansão da colonização
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portuguesa. Acontece que São Paulo ocupa uma posição privilegiada, estando a
cavaleiro de um ordenamento hidrográfico que terminaria por se corporificar
enquanto um dos centros nodais de irradiação do povoamento colonial.
Constituindo um viveiro natural de peixes e de numerosa fauna, em fonte de água
para os rebanhos e em muitos locais, origem de solos de aluvião férteis para a
agricultura, não haveria como dispensar a contribuição dos cursos d’água desta
bacia. Coerentemente, até finais do século XVI, não era possível encontrar
qualquer povoado no planalto que estivesse afastado das margens dos rios
(PRADO JR, 1998:20/22).
O rio Tietê e os seus afluentes, acessíveis através do Tamanduateí, cujo
curso agasalhava o antigo outeiro da aldeia jesuítica, representavam o que de
melhor era oferecido pela natureza para a navegação e penetração rumo ao
interior, inclusive com a Baixada Santista que desfrutava, até o século XIX, de
uma ligação anfíbia com São Paulo. Aliás, desde logo esta malha fluvial motivou a
instalação de diversos portos na cidade, o principal dos quais situado nas
proximidades da atual rua Ladeira do Porto Geral, no qual atracavam canoas e
outras embarcações de porte mediano, demandando dos aglomerados dos
arredores da cidade ou de locais situados muito além do horizonte (Ver
LANGENBUCH, 1968:33).
Sob a guarda destes referenciais naturais é que colonização avançou. Uma
via primordial que a respaldou foi indiscutivelmente o Caminho do Mar, desde
cedo se apresentando enquanto trajeto preferencial para quase todo o contato
entre Piratininga e o Litoral. Tendo por suporte as cidades de São Paulo e Santos,
ambas desde então formando um binômio inquebrantável, o caminho que as unia
tornou-se desde os primeiros momentos do povoamento o eixo da organização
espacial da colônia. Não sendo nada fácil transpor a Serra do Mar, que se
impunha impiedosa entre o planalto paulista e o litoral, uma série de esforços
coroou o anseio em ligar estes dois pontos entre si. Em 1560, o governo
português encarregou os jesuítas liderados por José de Anchieta de consolidar
um caminho entre São Vicente e São Paulo. Em 1661, a Capitania de São
Vicente começa a construir a Estrada do Mar e entre 1790 e 1792, por ordem do
governador Bernardo José Maria de Lorena, foi feita uma pavimentação deste
trajeto com lajes de granito, ficando conhecida como Calçada de Lorena,
mantendo trechos preservados até os dias de hoje. Outro caminho, a estrada da
Maioridade ou do Vergueiro, aberta ao tráfego em 1844, aproveitava parcelas dos
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trajetos anteriores. A força inercial deste percurso repercutiu durante toda a
história da metrópole: ainda no século XX, aproveitando variáveis desta escarpa
seriam construídas a via Anchieta (1939/1947) e a rodovia dos Imigrantes, esta
última inaugurada em 1976 e posteriormente duplicada em 2002.
Outro trajeto básico foi o constituído por via fluvial, tendo por base o Tietê e
os demais cursos d’água relacionados a ele. Através das suas águas, os
povoados, tanto do curso superior quanto do inferior, se ligavam por via aquática
à capital. Além destas duas artérias, mais quatro outras surgiram nos séculos XVI
e XVII, buscando solos férteis para a agricultura, pasto para os rebanhos, a
escravização dos indígenas e/ou a aventura do enriquecimento fácil materializado
nos metais e nas pedras preciosas. Uma grande passagem, a Nordeste,
passando por Mogi das Cruzes e Jacareí, foi aberta ligando São Paulo ao Vale do
Paraíba; uma segunda trilha, conhecida como Caminho dos Goitacazes,
demandava na direção Norte, seguindo através de Jundiaí e Mogi Mirim atingindo
os sertões do Triângulo mineiro e de Goiás; um terceiro caminho ligava São
Paulo, através de Atibaia e Bragança Paulista, com o Sul de Minas; finalmente a
Oeste, uma outra artéria passou a ligar Piratininga com a região dos Campos de
Sorocaba25 e de Itapetininga26, área forrada por um cerrado rarefeito que serviu
de trampolim para alcançar a região de Curitiba27 (Fig. 74). Essas quatro rotas
para o interior não desprezavam as imposições da topografia, tomando por ponto
de apoio as depressões que abriam caminho entre as serras e os mares de
morros (Quanto a este domínio natural, Vide AB’SABER, 2003:16/17).
Quanto ao que futuramente constituiria o ABC paulista, os desdobramentos
da opção por Piratininga e da rede de caminhos que se espraiaram a partir do
núcleo jesuítico se fizeram sentir logo nos primeiros momentos da colonização,
repercutindo ao longo das décadas e dos séculos que se seguiram. Um
acontecimento associado a este ordenamento espacial foi o término do primeiro
povoado instalado no planalto, no caso, Santo André da Borda do Campo. Vilarejo

Caminho dos
Goitacazes

Caminho para o Sul
de Minas
25
Topônimo tupi que significa terra rasgada, uma referência aos processos de ravinamento.
26
Topônimo tupi que significa vau ou passagem rasa que permite a travessia de um rio.
27
Topônimo tupi que significa pinhal, mata de pinheiros ou pinhões em abundância.
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Caminho do
Vale do Tietê
Caminho para o
Vale do Paraíba

Caminho para os Campos
de Sorocaba

SÃO PAULO

Caminho do Mar

“BOLSÃO” DO
CAAGUAÇU - SÃO
BERNARDO
SANTOS

FIGURA 74 - Esquema do Binômio São Paulo-Santos e o “Bolsão” do CaaguaçuSão Bernardo (Baseado em PRADOJR, 1998:30)
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cuja exata localização é até hoje cercada de polêmicas, fora fundado um ano
antes de São Paulo com o auxílio de João Ramalho (1553). Como o próprio nome
informa, o sítio urbano desta localidade constituía uma área de transição, situada
no limiar dos campos de Piratininga (a borda do campo), e da floresta pluvial
característica do domínio formado pelos terrenos graníticos e cristalinos que se
sucedem a partir da crista da Serra do Mar (Vide PASSARELLI, 1990:9/11).
Reconheça-se que o sítio de Santo André, contrariamente ao espaço no qual
emerge a aldeia jesuítica, não dispunha de nenhuma defesa natural e para
complicar, carecia de um rio de porte suficiente para garantir a criação de gado ou
prover a população de peixe. Os reclamos dos habitantes do povoado, registrados
em documentos da época, são bastante ilustrativos a este respeito. Por estas
razões, o terceiro governador geral do Brasil, Mem de Sá, ordenou em 1560 a
evacuação de Santo André e o deslocamento dos seus habitantes para
Piratininga. Foram motivações de ordem espacial e geográfica, bem mais
taxativas do que as possíveis querelas mantidas por João Ramalho com os
jesuítas do colégio de Piratininga28, que justificaram o fim do primeiro aldeamento
localizado no planalto, em terras nas quais futuramente se expandiria o Grande
ABC.
Uma segunda ordem de influências relaciona-se ao que se pode inferir da
análise da Figura 74. Visivelmente, a implantação de artérias irradiantes se
iniciando a partir de São Paulo não favoreciam qualquer crescimento concêntrico
da cidade e dos seus arredores. Como seria possível observar,

...através de toda a história colonial da capitania, São Paulo ocupa o
centro do sistema de comunicações do planalto. Todos os caminhos,
fluviais ou terrestres, que cortam o território paulista vão dar nele e nele se
articulam. O contato entre as diferentes regiões povoadas e colonizadas
se faz necessariamente pela capital. O intercâmbio direto é impossível
(PRADO JR, 1998:27/28).

A organização dos caminhos com cerne em São Paulo induziram uma
expansão alveolar, sustentada por uma expansão dendrítica, como se tratasse de
uma mão espalmada cujo centro estaria firmado evidentemente em São Paulo.
Mais facilmente do que os espaços dispersos nas adjacências da futura metrópole
foram as regiões situadas ao longe, porém assentadas na rede de artérias com

28

Algumas fontes historiográficas indicam que João Ramalho seria um marrano, isto é, judeu
oculto. Neste sentido, cultivaria diversos óbices relativamente à Igreja Católica.
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início em Piratininga, as primeiras a serem bafejadas com as anuências e
benesses que se irradiavam a partir desta cidade. Como recorda Caio PRADOJR:

O território de São Paulo se povoou, e a sua estrutura geo-humana ainda
reflete muito bem um tal fato, em faixas radiantes. Não se difundiu por
contigüidade e por anéis concêntricos; nem as populações que o ocupam
enxamearam por ele ao acaso de circunstâncias locais favoráveis. A
distribuição do povoamento se fez de acordo com uma regra geral que tem
sido até hoje invariável, e que consiste numa progressão, a partir de um
centro, que é justamente a região ocupada pela capital, por linhas que
penetram o interior em várias direções. Tais linhas representam, o papel
de eixos em torno dos quais se agrupou a população; esta ficou assim
distribuída em faixas mais ou menos largas que se irradiam de um centro
comum: precisamente a capital. Faixas tão nitidamente diferenciadas que
se conservam até hoje, apesar de todo o progresso das comunicações,
quase independentes entre si; entre elas medeiam ainda os espaços
vazios, às vezes perfeitos desertos humanos. São a configuração do
território paulista e a ação de outros fatores naturais os grandes
responsáveis por tão curiosa estrutura demográfica (1998:42/43).

A conseqüência mais persistente desta invectiva pelos séculos afora, é que o
espaço concernente ao futuro ABC paulista seria perfilado como um dos
inumeráveis “desertos” que afloraram nos arredores aos campos de Piratininga,
uma

herança

espacial

diretamente

condicionada

pela

organização

das

comunicações na nova colônia. Os espaços delimitados pelas vias de acesso
então abertas rumo ao interior do planalto prefiguraram verdadeiros “bolsões”,
áreas em maior ou menor grau marginalizadas ou ignoradas pela cidadela
paulistana, apenas mais tardiamente englobadas pela dinâmica de crescimento
desta metrópole.
Correspondendo a um destes espaços, o Caaguaçu, até a primeira metade
do século XIX, designava o curso médio e superior do Tamanduateí. Topônimo de
origem indígena, Caaguaçu significa na língua tupi mato cerrado, denso, fechado,
ou ainda, virgem, denominação bastante apropriada para um território coberto por
pela vegetação pluvial mais tarde categorizada como mata atlântica, referindo-se
a um trecho do que atualmente é conhecido como ABC paulista. Formando um
bairro rural29, o Caaguaçu abrangia os atuais municípios de Ribeirão Pires, Mauá,
parte de Santo André e algumas frações da zona leste de São Paulo.
29

O conceito de bairro rural ultrapassa o designativo puramente territorial do lugar, se
caracterizando por um segundo elemento, “o sentimento de localidade existente nos seus
moradores, e cuja formação depende não apenas da posição geográfica, mas também do
intercâmbio entre as famílias e as pessoas, vestindo por assim dizer o esqueleto topográfico”
(CANDIDO, 1977:64/65). Recorde-se que a noção de bairro nas metrópoles fundamenta-se por
outras conotações, muitas vezes consistindo mais num discurso do que uma espacialidade
concreta (Ver SEABRA, 2003).
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Outro

destes

espaços

correspondia

ao

bairro

de

São

Bernardo,

compreendendo os atuais municípios de São Bernardo do Campo, Santo André,
Diadema, São Caetano e parte da zona sul de São Paulo (Ver a respeito
MARQUES, 1996:16/17). Estas duas entidades territoriais, o Caaguaçu e São
Bernardo delimitavam em linhas gerais o território do futuro ABC paulista. Esta
região, circundada a Sudeste pela crista da serra de Paranapiacaba, era o
nascedouro de múltiplos rios e córregos, todos fluindo na direção do vale do Tietê.
Subalternizados enquanto bairros periféricos da antiga cidade de São Paulo,
as áreas do Caaguaçu-São Bernardo, compartilhando de igual sorte a muitos
outros “bolsões” intercalados à rede de comunicações, quedaram em um
silencioso isolamento durante mais de três séculos. Integrando-se ao universo da
cultura tradicional que identificava o estilo de vida predominante no estado de São
Paulo, o Caaguaçu-São Bernardo manteve uma população esparsa e pouco
representativa, apenas em décadas mais recentes acordando para uma vida
urbana atribulada e perpassada por contradições de todo tipo.
A guisa de conclusão desse raciocínio pode-se perceber que foi antes da
geografia do que a despeito desta que a metrópole paulista engatinhou seus
primeiros passos e posteriormente, sua reluzente primazia. Foi dos incontáveis
meandros dos rios que a cercavam que a urbe obtinha peixe e caça para a
alimentação, areia e pedregulho para a construção da cidade. Quanto à facilitação
dos deslocamentos promovidos pelas vias fluviais, quem poderia objetar a
respeito da importância da malha fluvial das cabeceiras do Tietê para a grandeza
da futura metrópole?
De modo irretorquível, foi do curso dos rios que São Paulo se nutriu para
construir sua almejada magnificência no espaço paulista e posteriormente, no
brasileiro. Portanto, nada mais incorreto do que estigmatizar a rede hídrica
presente no espaço no qual a futura metrópole foi erguida como fonte de todos os
males hodiernos. Visivelmente percebe-se que:

Os rios propiciam condições para o surgimento da cidade em um primeiro
momento. Depois a cidade o negligencia, estabelecendo uma relação não
harmônica entre eles. Se observarmos o caso da cidade de São Paulo e
seu relacionamento com seus rios, veremos um grande descaso e um
convívio conflituoso com o meio ambiente. Ele é visto somente como
suporte e insumo de trabalho, como fonte inesgotável de vida. Ao referirse, atualmente, aos principais rios da cidade, Tietê, Pinheiros e
Tamanduateí, pode-se ligá-los a questões como enchentes, mau cheiro,
poluição, produtos expressivos da falta de planejamento ambiental
(FERREIRA e FRANCISCO, 2003:89).
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Esta observação suscitaria enfim uma outra interrogação, direcionada num
sentido inverso à colocação que está em discussão. Se a hidrografia no passado
respaldou sucessão tão notável de eventos significantes, restaria pensar o que foi
destinado a este patrimônio para que se tornasse possível se defrontar na
atualidade com um cenário de tal forma desabonador. É assim que repensando a
própria forma de entender a questão hídrica e urbana da RMSP, pode-se
compreender o papel da geografia, fundamental para que por sua vez, seja
possível melhor aquilatar o próprio papel do Grande ABC para a realidade
consignada na RMSP.
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CAPÍTULO 11

O GRANDE ABC E A QUESTÃO DOS MANANCIAIS

11.1. O GRANDE ABC NO CONTEXTO DA RMSP
A tranqüilidade que grassava o que nos dias de hoje é o vibrante ABC
paulista finalmente encontrou o seu fim em meados do século XIX. O “bolsão” do
Caaguaçu-São Bernardo, até então um reduto do universo tradicional paulista foi
revolucionado por formas de espacialização irrefreáveis e contundentes, impondo
à região transformações dificilmente previsíveis para o imaginário social do local e
da época.
Paralelamente aos efeitos da urbanização que se difundia no século XIX a
partir da cidade de São Paulo, dois grandes empreendimentos, vinculados
organicamente

à

dinâmica

de

reprodução

do

capitalismo

marcaram

indelevelmente a história do Grande ABC. Estas duas obras - a ferrovia e a
represa - transpareceriam em qualquer interpretação da modernidade como
indutoras da transformação do espaço em formas cada vez mais consagradas à
artificialidade. E deste papel ambas também não se esquivaram, neste caso, de
esposar.
O primeiro destes empreendimentos marcantes foi a ferrovia São Paulo
Railway (S.P.R.), ou ainda “a Ingleza”, como passou a ser reconhecida na voz do
povo. A S.P.R. entrou em operação em 1867, sendo nacionalizada pelo governo
Eurico Gaspar Dutra em 1946, alguns anos antes do final da concessão britânica.
Passou então a ser vinculada ao governo federal com a denominação Estrada de
Ferro Santos a Jundiaí (E.F.S.J.). Esta ferrovia, uma iniciativa esboçada pelo
Barão de Mauá, foi a primeira a atravessar o solo paulista, abrindo de vez o
planalto para o exterior. No final do século XX, este trecho da ferrovia, tornandose objetivamente um ramal metropolitano, passou a ser administrado pela
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (C.P.T.M.), empresa instituída pela
Lei Paulista n°7.861 (28/05/1992) com o mandato de explorar, acatando o artigo
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158 da Constituição Federal, os serviços de transporte sobre trilhos de
passageiros abrangendo as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas.
Acelerando diversas transformações econômicas, a construção e entrada em
funcionamento da S.P.R. são fundamentais para compreender diversos aspectos
da organização espacial do atual Grande ABC paulista (passim PASSARELLI,
1993a e 1993b). Cortando ao meio o território dos bairros do Caaguaçu, de São
Bernardo e suas imediações, através desta via de comunicação a região foi
convocada a contribuir para a fruição da riqueza cafeeira, que escoava do centro
do planalto para Santos, e deste porto, rumando para os países do ultramar (Vide
Fig. 75 e 76). De um ponto de vista social, cultural e geográfico, a São Paulo
Railway tornou-se um fator de transformação irreversível do espaço do velho
Caaguaçu. Quanto ao custo ambiental da obra, este foi muito alto. A ferrovia,
“rasgou matas e campos com um volume de destruição inédito até aquele
momento na história do Grande ABC” (HERNANDES, 1991:19).
A segunda obra de impacto foi a construção da represa Billings e a
implantação do aparato energético voltado para mantê-la. Neste último caso, se
está diante de um objeto hidrotécnico que mais do que qualquer outro inscreveu a
incorporação da região na problemática dos recursos hídricos na RMSP. Importa
sublinhar que o Sistema Billings, estendendo-se por seis dos atuais sete
municípios do Grande ABC, guarda a maior reserva de água doce da RMSP.
Implantado no início do século passado com o fito de fornecer água e energia
para a nascente metrópole paulista, o eixo desse sistema é um vasto reservatório
com 127,5 km² de área inundada, captando as águas de uma bacia com 582,8
km² e armazenando, quando da sua inauguração, 1,23 bilhão de m³ de água
potabilizável.
Longe de significar um objeto espacial de interesse meramente local, o
reservatório Billings, dado seu porte, foi crescentemente apropriado pelas
dinâmicas de atendimento por água potável pela metrópole. Hoje, suas águas,
longe de interagirem unicamente com a realidade local, se imiscuem, através de
interligações e de outros sucedâneos técnicos, ao complexo sistema de
atendimento montado pela SABESP para a RMSP. Tecnicamente, por intermédio
de várias obras hidrotécnicas, a represa está acoplada ao reservatório
Guarapiranga e por meio deste, também ao sistema Cotia. Para completar, na

507

FIGURA 75 - Mapa do Trajeto da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí
(Fonte: <http://www.lib.unb.ca/archives/ketchum/santos_sp_railway.html>,
escala aproximada 1:470.000, acesso: 10-04-2005)
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FIGURA 76 - Placa de identificação de vagão da E.F.S.J.: cerca de 40 cm de diâmetro,
Museu Funicular da Ferrovia, patamar de Paranapiacaba, Santo André (Foto: Maurício
Waldman, Setembro de 2004)
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dependência de variáveis conjunturais, suas águas escoam pelo conjunto da
RMSP, fazendo com que esta obra detenha indiscutível perfil metropolitano.
É também manifesto que poucas problemáticas ambientais no Brasil
alcançaram, ao longo das últimas quatro décadas, tamanha projeção quanto a
que diz respeito à depredação as águas do reservatório da represa Billings.
Afirmação que não estaria de modo algum sujeita a contestação, a represa
Billings constitui a questão mais antiga e documentada de degradação de um
corpo aquático no território brasileiro (HERNANDES, 1991). A despeito da
escassa

sensibilidade

dos

governantes,

a

insistente

mobilização

dos

ambientalistas locais logrou transformar essa problemática em assunto nacional,
marcado por imensa notabilidade. A visão do esgoto in natura despejado nas
suas águas, a devastação das suas margens e a contínua mortandade de peixes
(Fig. 77), conquistaram espaço no noticiário da grande imprensa e das cadeias de
televisão.
Esta iconografia perturbadora tornou-se o símbolo mais acabado da incúria
dos grandes interesses pela questão ambiental, assim como da omissão dos
poderes constituídos. Por outro lado, o tema se tornou ainda mais instigante pelo
fato da RMSP estar se defrontando com a ameaça cada vez mais próxima da falta
de água, desventura esta que se desenrola ao mesmo tempo em que a metrópole
goza da proximidade de uma imensa massa líquida, qual seja, a própria Billings.
No que serviria de alerta para as demais regiões metropolitanas, a RMSP, a mais
açodada de todas pelo fantasma das torneiras secas, constitui um quadro de
carência de um recurso básico, no caso a água, que poderia prognosticar uma
futura repetição deste cenário nas demais grandes cidades brasileiras, daí a
preocupação com este problema e a necessidade de conhecermos suas origens.
Esta compreensão solicitaria primeiramente o esclarecimento de alguns
dados da geografia local. Atente-se para o fato de que a calmaria que parecia
reinar sobre as terras ainda largamente despovoadas do ABC em pleno século
XIX não encontrava qualquer ressonância na vida concreta dos habitantes da
futura metrópole. Entre a primeira e a quarta década do século passado, com a
expansão da lavoura cafeeira e as alterações decorrentes das mudanças sociais,
econômicas e políticas, a cidade de São Paulo ingressara em uma espiral de
crescimento que se acelerou com uma rapidez jamais vista em nosso país. Nesta
fase, definida pelo geógrafo Juergen Richard LANGENBUCH como início da
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FIGURA 77 - Cartaz de Divulgação do Seminário Viva a Billings Viva 1992
(Fonte: Arquivo do Seminário Viva a Billings Viva, 29 e 30 de Agosto de 1992)
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metropolização (passim, 1968), São Paulo, a metrópole do café, transformara-se,
na expressão de Pierre MONBEIG, na capital dos fazendeiros (2004). Em meados
dos anos cinqüenta, quando a cidade estava prestes a comemorar quase nove
décadas de ligação ferroviária com o litoral, em nada sua fisionomia poderia
lembrar a configuração anterior do espaço urbano (Fig. 78).
Como seria perfeitamente perceptível a qualquer um que se dedicasse a
estudar o dinamismo urbano da cidadela paulista, mais cedo ou mais tarde não
haveria como o ABC furtar-se do torvelinho de transformações que se agigantava
mais e mais. Esta progressão foi a princípio muito lenta. Entre os séculos XVII e
XIX, a vida na região gravitava em torno das poucas capelas erguidas na região,
que respaldavam um mínimo de sociabilidade e relação institucional a um
povoamento eminentemente disperso e carente de todo tipo de contato. Os
bairros do Caaguaçu e de São Bernardo constituíam circunscrições territoriais
magnetizadas por capelas, assim como mais tarde os subúrbios gravitariam em
torno das estações de trem (MARQUES, 1996:18).
No século XVIII, os monges beneditinos fundaram duas fazendas, as de São
Caetano e São Bernardo. Mais tarde, estes estabelecimentos agrícolas serviram
de base para a criação de dois novos núcleos coloniais apoiados pela ferrovia
(1877), dos quais o de São Bernardo passou a ser conhecido como Santo André.
A chegada dos trilhos do trem, e com eles, da industrialização, permitiu que por
volta dos anos vinte do século passado se fizesse sentir determinado
adensamento

demográfico.

Simultaneamente,

a

imigração

européia

(principalmente italianos), asiática (japoneses) e os deslocamentos demográficos
internos ao Brasil, contribuíram para completar o desmantelamento do antigo
tecido sócio-cultural da sociedade tradicional que, até então reinara inconteste
neste espaço (Vide PASSARELLI, 1990:18/24 e KUVASNEY, 1996:28 et seq).
Contudo, bem mais do que meramente alterar o tecido cultural regional,
submergindo o contingente populacional enraizado na história colonial com levas
sucessivas de europeus, asiáticos e outros conterrâneos brasileiros, a chegada
de ferrovia irá funcionar como um fator decisivo para a organização de um novo
arranjo espacial. Uma conseqüência importante provocada pela implantação do
transporte ferroviário foi a derrocada do sistema até então vigente, isto é, o
formado por tropas de burros. Esta modalidade de transporte, que agitava os
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FIGURA 78 - São Paulo dos anos cinqüenta: Vista da Praça
Ramos de Azevedo (Fonte: Cartões Publicitários da Editora
Melhoramentos, 2002, in Boletim AGB Informa, nº 81, Iº Semestre
de 2003)
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arredores de São Paulo praticamente desde o início da colonização, não tinha, é
claro, qualquer condição de competir com o meio de circulação recém-introduzido:

O contraste entre o sistema arcaico e o novo era muito mais acentuado do
que aquêle verificado na Europa e nos Estados Unidos, onde as ferrovias
sucederam às diligências, que circulavam por estradas razoáveis ou
mesmo boas. No entanto, mesmo as diligências não conseguiram fazer
frente ao trem de ferro; que dizer então de nossas tropas de burro e de
nossos precários caminhos! (LANGENBUCH, 1968:142).

Adiante-se que não se tratou apenas da substituição de um sistema de
transporte por outro. As tropas de burros e as ferrovias subentendiam modos
absolutamente diversos de enraizamento territorial, declinando numa apropriação
diferenciada dos fatores do relevo e da topografia. Por exemplo, contrariamente
aos caminhos das tropas, a ferrovia manifestou desde cedo decidida preferência
pelas várzeas, em vista da facilidade que estes terrenos ofereciam para traçados
retilíneos, assim como para as composições ferroviárias alcançarem a velocidade
desejada e também, pelos custos menores requisitados para sua construção e
desapropriação de terrenos.
A ferrovia se expandiu ignorando a antiga malha das comunicações tecida
pelas tropas de burro, impactando a totalidade do arranjo espacial pré-existente
(DEFFONTAINES, 2004:128). Na seqüência desta lógica, é perfeitamente
compreensível que as estradas de ferro tenham desprezado a totalidade dos
aglomerados dos arredores paulistanos, também definido como “cinturão caipira”
(passim LANGENBUCH, 1968). Exemplificando, no Caaguaçu-São Bernardo a
implantação da Estrada de Ferro São Paulo Railway se sustentou mediante a
plotagem de estações cuja origem foi exclusivamente determinada pelas
necessidades do sistema ferroviário enquanto tal, e não, devido à organização
territorial pré-existente. A honrosa exceção a esta regra, o povoado de Rio
Grande (atualmente a cidade de Rio Grande da Serra) tratou-se de um caso
absolutamente excepcional. Este núcleo urbano foi atingido por acaso pela
estrada de ferro simplesmente em razão de se situar no traçado previamente
proposto pela equipe de engenharia (LAGENBUCH, 1968:145).
Para arrematar, a implantação da ferrovia condiz com a máxima de que ela
impõe, juntamente com os trilhos, o triunfo de uma nova leitura do tempo,
capitalista e moderna, suplantando a velha ordem tradicional. No estado de São
Paulo, a marca deixada pelas estradas de ferro no espaço geográfico foi de tal
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monta, que estas lograram criar uma “consciência ferroviária”, pela qual as
regiões atravessadas por este meio de transporte passaram a ser conhecidas por
intermédio dos nomes das linhas que as serviam (SOUZA, 1985:5). Portanto, não
seria de se admirar que o velho Caaguaçu-São Bernardo passasse a ser
magnetizado pela ferrovia. Entre os séculos XVI e XIX , esta região tivera sua vida
social regulamentada pelo trote dos cascos dos muares no piso de granito, pela
seqüência das atividades da agricultura de subsistência e, por uma sociabilidade
perpassada pelas injunções do catolicismo rural paulista, cujo centro de
gravitação estava, conforme registrado, centralizado nas capelanias dispersas no
seu território. Mas, tudo isto foi alterado para sempre, deixando quando muito um
ou outro resquício fugidio no imaginário espacial local, nem sempre alheio às
fabulações e aos processos de reinvenção do seu próprio passado.
As estações da Luz e de Paranapiacaba, exibindo magníficos relógios,
demarcam a anexação da beirada planaltina pelo tempo linear e pelos novos
ritmos que passam a ordenar a territorialização do espaço. A parada do trem é o
momento em que a indústria alavanca processos que futuramente viriam constituir
o ABC paulista, e com ela, toda sorte de mudanças sociais, políticas e
econômicas (KUVASNEY, 1996:4 et seq). Com efeito, a fisionomia original do que
antes era conhecido como os bairros do Caaguaçu e de São Bernardo foi
transfigurada nos mais diversos sentidos. Na quinta década do século passado, o
geógrafo Pierre MONBEIG captou este dinamismo urbano-fabril que animava o
ABC, rechaçando os remanescentes da sociedade tradicional para as áreas mais
recuadas da região:

Ao longo da via férrea, o desenvolvimento do Parque da Mooca e de Vila
Prudente [na capital paulista] atingiu a aldeia de São Caetano. Foi lá que
nasceu um foco de subúrbio industrial, que dá à aglomeração paulista o
seu caráter de cidade industrial. São Caetano, Santo André, com seu
bairro de Utinga, foram revigorados pelo parque industrial. Se
acrescentarmos São Bernardo, teremos três municípios com
respectivamente 20.075, 98.313 e 55.797 habitantes, segundo o censo de
1950. O contraste é vivo entre a atividade dessas cidades fervilhantes, o
ruído das fábricas, dos trens e dos caminhões com o arcaísmo de seus
campos e de suas florestas, de onde o elemento caboclo ainda não
desapareceu completamente (2004:139).

E, à medida em que a região passou a ser granjeada com maior
complexidade social, seu cotidiano passou a ser encorpado por uma série inédita
de mobilizações sociais, nas quais a liderança coube à nascente e impetuosa
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classe operária local. A greve geral de 1917, cujo epicentro foi a capital paulista,
recebeu o apoio decidido de diversas categorias profissionais do ABC. Em termos
da atual divisão territorial, este movimento foi apoiado, desde a primeira hora,
pelos trabalhadores das olarias de Santo André, das carpintarias de São
Bernardo, das fábricas de peças de São Caetano e das pedreiras de Ribeirão
Pires, então um afamado centro das aspirações do proletariado (Fig. 79).
O nível de organização do operariado permitiu que Santo André elegesse,
em 1947, sob a legenda do Partido Social Trabalhista (PST), o primeiro prefeito
comunista do país, o veterano militante Armando Mazzo e além deste, uma
robusta bancada de 13 vereadores. Embora a posse do prefeito e dos vereadores
comunistas tenha sido impugnada por uma manobra cartorial da elite local, o fato
é em si mesmo um testemunho bastante eloqüente do grau de complexidade que
haviam alcançado as relações sociais na região, antes um simplório domínio da
agricultura de subsistência (Vide KUVASNEY, 1996 e MARQUES, 1996).
Assim, embora poucas décadas antes a região estivesse amplamente
coberta por matas e pouco alterada pelo homem, em meados do século passado
a transformação do antigo “deserto” (para apelarmos novamente para uma
terminologia da pena de Caio Prado Jr), estava por demais evidente. Nada mais
no ABC evocava o espaço de outrora. Principalmente a partir dos anos 50,
iniciam-se os tempos em que se dizia que São Paulo não pode parar. Este
slogan, popularizado como bordão dos festejos referentes ao aniversário de
quarto centenário da capital paulista em 1954, refletia um dinamismo urbano que
repercutiu em todos os municípios do seu entorno, materializando-se no que é
hoje conhecido como RMSP. Retratando uma tendência que se acelerava cada
vez mais, a urbanização, alavancada pela estrada de ferro, progredia em parceria
com o seu trajeto, fazendo surgir novos subúrbios onde antes “tinha só mato”30.
Em toda a região pipocaram loteamentos, sinal de um processo de
valorização fundiária que justificaria a argumentação pela qual a propriedade

30

Esta injuriosa expressão ainda freqüenta o discurso de amplos segmentos sociais,
demonstrando o quanto a oposição entre cidade e meio natural foi instituída não só no plano
semântico como igualmente no do imaginário.

516

FIGURA 79 - Sr Mário, trabalhador do granito: Na foto, um dos
trabalhadores remanescentes das pedreiras de Ribeirão Pires. Nas duas
primeiras décadas do século passado, o Sindicato dos Canteiros de
Ribeirão Pires era a principal organização operária no que hoje é o ABC
paulista (MARQUES, 1996). A exploração das pedreiras garantiu o
calçamento de muitas das ruas da capital, e a construção de obras como
a Catedral da Sé, em São Paulo. Atualmente esta atividade reúne poucos
trabalhadores autônomos. O Sr Mário, migrante nordestino, opera no
bairro do Tecelão (Norte de Ribeirão Pires) cortando paralelepípedos
bem próximo da Pedra do Elefante. Abordado sobre seu ofício,
informou: “Ainda tem muita pedra para cortar. Mas tem pouca gente
nisso. Um pouquinho aqui em Ribeirão Pires, outro pouquinho em Mauá.
Mas enquanto estiver vivo vou continuar a cortar granito” (Foto:
Maurício Waldman, Maio de 2005).
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fundiária urbana valoriza-se no próprio processo de produção da cidade
(SEABRA, 1987:19). A partir deste movimento é que se pode melhor
compreender o surgimento das novas circunscrições territoriais que hoje formam
o Grande ABC paulista. O que se conhece como “ABC” pertencera até os anos
cinqüenta a um único município, o de Santo André da Borda do Campo.
Significativamente, entre 1945/63, portanto, no momento em que se estruturava a
metrópole paulista, desmembraram-se deste município, direta ou indiretamente,
nada menos do que seis outros: São Bernardo do Campo (desmembrado em
1945), São Caetano do Sul (1948), Mauá e Ribeirão Pires (desmembrados em
1953), Diadema (desmembrado em 1958) e Rio Grande da Serra (desmembrado
em 1963).
Emblematicamente, não é fortuito que a alcunha “ABC” tenha se vulgarizado
nos anos 50. Em busca de uma identidade territorial e política, os grupos
localmente hegemônicos manipularam esta denominação como denotativa de
uma

nova

identidade

econômica

responsável

por

sua

articulação

(a

industrialização), sendo seu objetivo ao expressar que os três municípios
formavam uma região, manifestar o desejo de diferenciá-los da metrópole que os
engolia, e que neste dinamismo, “periferializava” o antigo subúrbio (KUVASNEY,
1996:1 e 67/68).
Deste modo, o processo de fragmentação não quebrou o sentimento
identitário que visivelmente marca a cultura local. A população do ABC como um
todo continuou a entender a totalidade dos municípios como pertencentes a um
mesmo conjunto. A título de comparação, pode-se colocar em pauta que os
desmembramentos

ocorridos

em

Itapecerica

da

Serra

(gerando

quatro

municípios) e em Mogi das Cruzes (formando outros cinco), não foram
acompanhados de quaisquer persistências associadas a uma identidade regional.
O mesmo poderia ser dito quanto a diversos outros casos de emancipações
ocorridas nos arredores paulistanos, um esfacelamento que não deixou em seu
rastro mais do que uma mera recordação desprovida de significado mais intenso
(LANGENBUCH, 1968:337/338). Mais interessante ainda seria perceber a
cooptação deste imaginário pelo próprio operariado. Afinal, nos anos 80 passa a
emergir a noção de um “sindicalismo do ABC”, parteiro mais adiante do que vira
tornar-se o Partido dos Trabalhadores (PT).
Evidentemente, a noção de região se sustenta tanto por dados supraestruturais quanto infra-estruturais (SANTOS, 1989:14). Assim, a percepção do
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Grande ABC como uma região, paralelamente aos laços culturais, históricos e
geográficos, é alimentada por uma profunda articulação e interdependência
econômica, social e urbanística. São diversos os sinais que demonstram uma
relativa autonomia da sub-região no interior da GSP. Por exemplo, as sete
prefeituras criaram em 1990, com o fito de articular a condução de políticas
integradas, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC; a maioria das
associações de classe abarca total ou parcialmente o ABC e não exclusivamente
uma cidade; outras instituições, caso do jornal Diário do Grande ABC, possuem
indiscutível

alcance

regional;

no

plano

da

sociabilidade,

é

corriqueiro

encontrarmos famílias dispersas pelos municípios do ABCDMR, também não
sendo raro encontrarmos pessoas que moram, trabalham e estudam em cidades
diferentes da região. Significativamente, uma pesquisa da Companhia do
Metropolitano de São Paulo (Metrô) confirmava cerca de 72% dos deslocamentos
nos anos noventa ocorriam internamente ao Grande ABC. Outro dado informa
que na década seguinte, 90% dos deslocamentos eram realizados no interior da
região (ZIOBER e PEREIRA, 1991:96 e Plano Diretor de Ribeirão Pires, 2003:17).
O conjunto formado pelos municípios do Grande ABC, também conhecido
como Sete Cidades ou ABCDMR, forma nos dias de hoje a sub-região Sudeste da
RMSP (Ver Fig. 80 e 81). Na sigla ABCDMR, “A” representa Santo André, “B”,
São Bernardo do Campo, “C”, São Caetano do Sul, “D”, Diadema, “M”, Mauá e
“R”, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Quanto a ABC ou Grande ABC, dado
que Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano correspondem aos três
principais municípios, fica fácil entender a origem da nomenclatura. De modo
inquestionável, o agrupamento formado por Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, posiciona-se enquanto um espaço detentor de enorme dinamismo político,
econômico e social.
A industrialização acelerada da região não só respalda este marco identitário
como de fato dá início à decolagem econômica da região. No ESP, a região do
Grande ABC é o conglomerado urbano mais importante após a Capital. Numa
área dez mil vezes menor que o Brasil, isto é, apenas 841 km², concentravam-se
cerca de 2.500.000 pessoas (Vide Tabela 13). Com base nesta informação,
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SUB-REGIÃO SUDESTE
da RMSP, GRANDE ABC
ou ABCDMR
Área: 841 km²
Popul.: 2.511.734 (2004)

FIGURA 80 - Mapa das sub-regiões da Região Metropolitana de São Paulo
(Fonte: EMPLASA, 2004, escala aproximada 1:697.000)
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FIGURA 81 - Mapa dos Municípios do Grande ABC
(Fonte: <http://www.sehal.com.br/imagens/mapa.jpg>, escala
aproximada 1:182.857, acesso: 11-07-2005).
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TABELA 13
MUNICÍPIOS DO GRANDE ABC PAULISTA
ÁREA (KM²)

POPULAÇÃO (est. 2004)

São Bernardo do Campo

411

773.099

Santo André

181

665.923

Mauá

67

398.482

Diadema

32

383.629

São Caetano do Sul

12

135.357

Ribeirão Pires

107

114.473

Rio Grande da Serra

31

40.780

TOTAIS

841

2.511.743

MUNICÍPIO

Fonte: IBGE (população)/EMPLASA (área)
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inferimos um índice de população relativa de 2.850 hab./Km², bastante elevado
sob vários pontos de vista. O ABC corresponde a 1,47% da população brasileira,
algo como uma concentração equivalente à de países como a Jamaica, Mongólia,
Letônia ou o Kuwait31.
Sua pujança econômica se evidencia quando se sabe que o ABCDMR
constitui o terceiro pólo de consumo do país, com 2,18% do total nacional,
superado apenas pela Capital, com 11,09%, e pelo Rio de Janeiro, 5,82% (Ver
FREITAS, 2004:3). Atualmente, o PIB industrial do Grande ABC é de cerca de
US$ 10 bilhões, correspondendo a cerca de 14% do PIB industrial do ESP e a
aproximadamente 7% do PIB industrial brasileiro. De acordo com o Instituto
Municipal de Ensino Superior (IMES), de São Caetano do Sul, a atividade da
indústria no ABC em 2004 seria equivalente à do Rio Grande do Sul, o quarto
estado industrial brasileiro.
Fato comentado com indisfarçável orgulho pela influente classe média local,
o Grande ABC detém indicadores de padrão de vida comparáveis ao Primeiro
Mundo. São Caetano do Sul é, como se sabe, a cidade mais rica do Brasil e o
bairro do Rudge Ramos, detêm a maior renda per capita do país. Como se pode
conferir na Tabela 14, nenhum dos municípios da região apresenta baixo Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH). De resto, São Caetano do Sul detém o mais
alto IDH do país e cidades como São Bernardo do Campo e Santo André,
possuem IDH equivalente ao de países do porte da Polônia (34ª posição no
ranking mundial). Outros dados consolidados pelo IMES, válidos para o ano de
2003, ilustram que no ABCDMR a geladeira está presente em 98,5% das
residências; CD player em 94,2%; televisão em cores em 72,2%; máquina de
lavar roupa em 65,7%; Vaporetto em 82%; DVD em 55,2%; e forno de microondas
em 64,2%. Poucas regiões do país poderiam superar estes scores, significativos
mesmo na escala mundial.
Historicamente, esta destacada posição resultou da implantação da indústria
automobilística, criada durante a década de 1950 durante a administração do
governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956/1961). Graças a
esta iniciativa, cidades como São Bernardo do Campo, considerada a “Detroit
brasileira”, conquistaram visibilidade nacional, atraindo grandes contingentes de

31

Dados do Population Reference Bureau para 2004, in <http://www.prb.org/>.
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TABELA 14
IDH DOS MUNICÍPIOS DO ABC PAULISTA (*)
MUNICÍPIO (**)
São Bernardo do Campo
Santo André
Mauá
Diadema
São Caetano do Sul
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra

ÍNDICE IDH

POSIÇÃO NO ESTADO

0,834
0,836
0,781
0,790
0,919
0,807
0,764

28º
23º
332º
245º
1º
130º
349º

(*): Adotado mundialmente, O IDH índice mede a qualidade de vida, resultando da média
aritmética de três indicadores: esperança de vida ao nascer (longevidade), educação e
renda. Variando de 0 a 1, até 0,499, o IDH é considerado baixo; entre 0,500 e 0,799, médio;
maior que 0,800, considerado alto.
(**): O ESP possuía no ano de 2005, um total de 645 municípios.
Fonte: EMPLASA, 2004
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migrantes nordestinos. De modo patente, no imaginário local é recorrente a
introjeção da pujança econômica e do progresso industrial e econômico enquanto
uma marca que a região exibe dos mais diversos modos em seu cotidiano e forma
de ser.
No entanto, a região não escapa do binômio crescimento e pobreza que
marca o conjunto da sociedade urbana brasileira. O ABCDMR explicita todos os
clássicos sinais de degradação urbana, dentre estes o comprometimento dos
mananciais de água potável. O processo de urbanização incessante da região,
alimentado por vigorosos movimentos migratórios, constituiu mais um episódio de
uma metropolização acelerada indissociável da lógica do dinamismo urbano
brasileiro e da GSP em particular. Deste modo, a expansão urbana do ABC
determinou impactos inevitáveis no Sistema Billings e no seu entorno,
imprescindíveis para a manutenção dos ciclos hidrodinâmicos do reservatório.
Nesse contexto, as dinâmicas urbanas do Grande ABC, materializando
tendências que se repetem - mesmo que diferencialmente -, no conjunto das
cidades da sub-região, se apresentam, em virtude do seu caráter estrutural, como
das mais importantes para a questão dos recursos hídricos da RMSP (Ver
Anexo).
Outro aspecto, não menos importante, é que em termos do próprio ABC
paulista a importância do Sistema Billings é acentuada pela precariedade do
abastecimento fornecido pelas companhias de distribuição de água do ESP. Ao
longo das últimas décadas, a sub-região tem sido sazonalmente penalizada pelo
racionamento de água, impondo em maior ou menor grau o impopular sistema de
rodízio. Assim, os 4 m³/s captados do braço Rio Grande da represa Billings (7%
do abastecimento da RMSP), visando atender à demanda de São Bernardo do
Campo, Santo André e São Caetano do Sul, são indispensáveis para evitar um
colapso no abastecimento regional de água.
Certamente uma menção obrigatória caberia ao município de Santo André,
um dos que conservaram serviços próprios de abastecimento, o Serviço Municipal
de Água e Saneamento de Santo André (SEMASA). Através desta autarquia
municipal, a cidade tem seus serviços de água e esgoto prestados
autonomamente. A água potável é quase totalmente produzida pela Sabesp
(96%), sendo o restante obtido de pequenos mananciais situados no município
(Cf DANIEL, 2000). A companhia opera a Estação de Tratamento de Água (ETA)
de Guararã, com base na captação do manancial do Pedroso, localizado no
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interior do espaço urbano da cidade. Embora de pequena capacidade (atende
entre 4% e 5% do consumo da cidade), ele é imprescindível face à escassez de
água da região (Semasa, 1991:33/35). Todavia, é plenamente insuficiente frente
às necessidades objetivas que se colocam diante da própria cidade.
Isto posto, não há como subalternizar a importância do reservatório Billings
para o abastecimento da RMSP. Afinal, da captação de água não mais se
restringe ao represamento do braço Rio Grande, “o reservatório do ABC”. Desde
Agosto de 2000, a Billings foi, através do braço Taquacetuba da represa,
acoplada ao Sistema Guarapiranga. Assim sendo, as águas poluídas desta
represa constituem concretamente, ao estarem interligados ao Sistema Adutor
Metropolitano, em parte do sistema de fornecimento de água para a metrópole
paulista como um todo.
Outro detalhe técnico relevante é que os efluentes da Billings após serem
diluídos no reservatório do rio das Pedras e passarem pelas turbinas da UHE de
Henry Borden (ou Cubatão), são, a jusante desta instalação, captados para
abastecer a cidade de Cubatão. Assim, a Billings, mesmo poluída e contaminada
tem objetivamente se prontificado enquanto manancial de água, o qual, em razão
de toda sorte de motivações técnicas e geográficas, reclama a recuperação do
seu papel como reservatório voltado para matar a sede da metrópole paulista.
Razão adicional para se acompanhar a trágica sucessão de eventos que
conduziram à calamitosa situação que hoje está à vista de toda a metrópole.

11.2. A ECOLOGIA POLÍTICA DOS MANANCIAIS
Endossando uma premissa subliminar relacionada com a preservação das
águas doces insistentemente evocada no transcorrer dessa tese, compreender a
questão do monitoramento da represa Billings e da problemática dos seus
mananciais não poderia se dissociar da avaliação do verdadeiro emaranhado
político, social e econômico que envolve, opõe e aglutina a opinião pública e as
várias instâncias do poder público relativamente ao gerenciamento deste
reservatório, ainda hoje o mais vasto e influente de toda a RMSP.
Basicamente porque o conhecimento da forma como este lago artificial tem
sido administrado habilita o esclarecimento das diretrizes que nortearam a
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elaboração das políticas públicas de gestão dos recursos hídricos na RMSP, as
quais antecipamos, têm constituído uma autêntica política de malbaratação
destes mesmos recursos. Foi exatamente com o concurso desta lógica pela qual
a água, tão abundante neste favorecido rincão planetário no qual se encontra
instalado nosso país, tem sido transformada, em soberba contradição com sua
oferta natural, em um produto escasso, caro e de difícil obtenção.
Sinteticamente, a degradação da Billings revela a existência de um leque de
interesses que cimentou durante décadas, numa sólida aliança, os poderes
públicos e as empresas de produção de hidroeletricidade aos esquemas de
endividamento externo e às grandes empreiteiras; estas com as administrações
públicas de todos os níveis; e estas, por sua vez, com as expressões políticopartidárias que agiram em nível local, com claros vínculos com a especulação
imobiliária. O quadro indica, portanto, que se está, pois diante de uma conjugação
de fatores sociais, políticos e econômicos que para ir direto ao ponto, pouco ou
nada comungariam com ideais como justiça social e equilíbrio ambiental.
Assim, a complexidade dos fatores em jogo na Bacia da Billings descarta
qualquer leitura rápida e superficial. Discriminar aspectos pontuais, mesmo que
constituam

fatores

relevantes

para

o

comprometimento

dos

equilíbrios

hidrológicos da Billings, pode no máximo traçar um desenho nebuloso de um
problema que é muito mais amplo. O que se coloca é a necessidade de decifrar
um nexo articulado de questões e de interesses contraditórios, procedimento que
se torna não só fundamental quanto indispensável para se compreender como a
questão da Billings encontra materialidade. Neste sentido, o histórico desse
reservatório seria em si mesmo um dos mais relevantes alertas a respeito das
dificuldades que uma perspectiva ambiental tem de enfrentar quando contraposta
ao pragmatismo inconseqüente e à visão de curto prazo. Daí a necessidade de se
resgatar uma sucessão de eventos que embalaram muitas vidas e muitas
expectativas, sejam estas conhecidas ou não.
Evidentemente, em tempos nos quais a percepção é mutante, alterando
rotineiramente o nosso relacionamento com o mundo, a problemática da represa
Billings tem se transfigurado nas mais diversas acepções do termo. Esta questão,
que terminou assimilando dados substantivamente diferentes daqueles que
originaram seu surgimento, em nada desvencilhariam desta composição o dado
pertinente à força inercial que esta portentosa massa de água impõe para os
destinos da metrópole. Particularmente nos últimos anos, especialmente por
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conta da indignação quanto à depredação desmesurada das suas águas, assim
como pela premência da questão do abastecimento na RMSP como um todo,
diversos segmentos sociais têm se somado a uma corrente de cidadãos cujo
denominador comum é, acima de tudo, a preservação deste importante manancial
de água.
Justamente embasados por essas motivações é se que entenderia como
prioritária a antecipação, no tocante ao reservatório Billings e seu entorno, a
apresentação de quatro premissas conceituais e políticas básicas. Estas seriam:

1. No referente ao gerenciamento das águas doces, uma vez que a RMSP é
banhada exclusivamente pelo curso superior do rio Tietê e pelas nascentes
responsáveis pelo seu fluxo, este contexto, frente às demandas da metrópole,
sugeriria uma administração rigorosa de recursos hídricos escassos. Nesta ótica,
o atendimento das necessidades prioritárias de um meio urbano em contínua
expansão (isto é, o abastecimento de água potável e fornecimento de energia
elétrica), não poderia ser encaminhado a dispensando uma utilização ótima e
consorciada do estoque de água existente. É também evidente que tal proposição
não ofereceria, ao menos em princípio, qualquer dificuldade. No final das contas,
a utilização da água para o abastecimento doméstico e para a geração de energia
é pura e simplesmente consuntiva. Por conseguinte, acatando diversas
sugestões, as duas destinações das águas doces deveriam ser realizadas com o
apoio de uma metodologia na qual a conservação dos recursos hídricos
constituiria a preocupação central. Subsidiado por um plano coordenador comum
e consignando o aproveitamento simultâneo das águas da bacia hidrográfica
circunjacente, seria possível requerer água para o abastecimento público e gerar
energia sem prejuízo de nenhuma das duas finalidades. Nesta lógica, a resolução
de um dos problemas, na ausência da solução simultânea do outro, levaria o
crescimento da cidade ao colapso, ou pelo mínimo, ao seu engastamento.
Entretanto, “as águas na região de São Paulo foram utilizadas de acordo com as
necessidades de cada setor, sem que houvesse uma política de ação
coordenada” (RUTKOWSKI e OLIVEIRA, 1999:39).

2. Outro aspecto fundamental está direcionado à definição espacial da bacia
da

represa

Billings

(Ver

ISA

2003).

A

noção

de

bacia

hidrográfica,

correspondendo a uma área irrigada por um rio ou determinado sistema fluvial,
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tem sido extensivamente aceita em vista de tratar-se de uma unidade
geomorfológica fundamental, sob cuja tutela se pode apreender a dinâmica do
fluxo superficial de uma rede de drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1990). Por isso
mesmo, o conceito de bacia hidrográfica tem sido assumido como unidade
territorial de suma importância para o planejamento integrado do manejo dos
recursos hídricos e das atividades humanas relacionadas com o curso das águas.
Contudo, em conformidade com o que será pormenorizado adiante, o caso da
Billings sugere que não se está diante de uma bacia hidrográfica, ou em outras
palavras, de uma rede de drenagem construída pela natureza. A bacia da represa
Billings, criada a partir de objetos hidrotécnicos, resulta inequivocamente de uma
ação antropogênica de primeira grandeza, reportando a um leque de intervenções
que contestam, sob qualquer ponto de vista, os ciclos do meio natural (passim,
CUSTÓDIO, 2001). Nesta interpretação, a Billings não seria redutível ao conceito
de bacia hidrográfica, enquadrando-se, antes de tudo, no que tem sido concebido
como bacia ambiental. Numa definição bastante aceita, bacia ambiental seria um
espaço de conformação dinâmica, no qual a dimensão física, relativizada e
flexibilizada nos seus limites, estaria subordinada a um conjunto de inter-relações
dos mais diversos níveis, uma análise que se amplia quando o foco de mira é
uma área urbanizada, um espaço antropizado (Vide RUTKOVSKI, 1999a).
Confirmando esta apreciação, recorda o geógrafo Antonio Cezar LEAL que seria
preciso analisar

...cada caso específico de delimitação territorial, não considerando apenas
os limites naturais da bacia hidrográfica, mas o uso e ocupação do solo, a
organização social e as integrações de sistemas hidráulicos de reversão
de águas e esgotos (2003:74).

Em síntese, os limites de uma bacia ambiental não são físicos, mas,
sobretudo, sócio-espaciais. Esta circunscrição, sendo dinâmica e flexível na sua
delimitação, constitui um espaço de vivência, de conflitos e de organização das
relações sociais, variáveis fundamentais para se compreender o equacionamento
de problemáticas como as que vigoram no reservatório Billings e seu entorno (Fig.
82).

3. Nos últimos anos, teríamos que mencionar o surgimento de diversos
Comitês de Bacia Hidrográfica, um dado historicamente novo na questão das
águas doces brasileiras. Como resultado direto das mobilizações ambientalistas,
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particularmente as voltadas para a defesa dos corpos aquáticos, um amplo corpo
jurídico relacionado com a gestão dos recursos hídricos conquistou configuração
legal. Seu marco maior foi a Constituição Federal de 1988. No tocante aos
recursos hídricos, este documento estabeleceu a obrigatoriedade de instituir o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Título III, art. 21,
inciso XIX). Em nível das unidades da federação, esta competência se traduziu na
formação dos sistemas estaduais, nos quais a participação da sociedade civil
organizada, dispondo de poder deliberativo, foi legalmente assegurada. No estado
de São Paulo, a Lei nº 7.663/91 (30/12/1991), implantou o Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH), processando-se desde então a
instalação dos 21 comitês de bacia hidrográfica atualmente em funcionamento. O
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), também conhecido como
Parlamento das Águas, abrange a pródiga rede hídrica que drena a região das
cabeceiras e os rios formadores do curso superior do Tietê32. O CBH-AT foi
instalado em 1994. A partir de 1997, como parte da descentralização da sua
estrutura, foram criados cinco Sub-comitês: Cotia-Guarapiranga (1997), JuqueriCantareira (1997), Billings-Tamanduateí (1997), Tietê-Cabeceiras (1997) e o
Pinheiros-Pirapora (1998). Quanto ao Sub-Comitê Billings-Tamanduateí, trata-se
da instância que responde em termos do Grande ABC e de parte da capital
paulista pelo acompanhamento do estado das águas (Cf Fig. 57). É importante
registrar que o Comitê de Bacia Hidrográficas do Alto Tietê (CBH-AT) foi o
primeiro a ser criado no país. Usufruindo experiências pioneiras, O CBH-AT
condensa denso histórico de mobilizações sociais em defesa das águas doces na
sua área de atuação. O CBH-AT mantém em seus quadros a representação de

Mancha urbana da RMSP
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FIGURA 82 - A RMSP e a Billings (Fonte: ISA, 2000)
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autoridades estaduais, prefeituras e instituições da sociedade civil. Um aspecto
importante são os vínculos mantidos pelo CBH-AT com as dinâmicas da RMSP.
Dos 39 municípios que compõem a região metropolitana, apenas três (Santa
Isabel, Guararema e Vargem Grande Paulista), não estão incluídos no CBH-AT.
Outro ponto a ser destacado é que o CBH-AT começou a ganhar visibilidade
pública e tornar-se referência para o debate dos recursos hídricos para a RMSP.
No entanto, trata-se de uma representação política ainda em construção, tendo
por desafio fundamental postular uma atuação social junto a uma arquitetura
política que como no caso da brasileira, tem imposto variadas altercações para o
exercício da cidadania, num espectro que se estende desde o autoritarismo das
agências governamentais a uma estrutura de medo profundamente internalizada
no ethos nacional (Cf DURAN, 2005: 141/186). Deste modo, a tematização dos
comitês de bacia aguarda muitos acompanhamentos antes que se possa certificar
o alcance real da sua jurisdição.

4. Reafirmando que não se está debruçando sobre um problema
propriamente ecológico, mas sim ambiental, a conceituação de “manancial” a ser
adotada reclamaria a certificação de alguns aspectos. Um significado amplo deste
termo pode ser encontrado, por exemplo, nas publicações da CETESB, onde
manancial é conceituado como “a fonte de abastecimento de água que pode ser,
por exemplo, um rio, um lago, uma nascente ou poço, proveniente do lençol
freático ou do lençol profundo” (CEPAM-FPFL, 1991:154). Mas, até em razão da
anunciada predileção pelo conceito de bacia ambiental, não poderíamos avocar
parâmetros puramente eivados em aspectos naturais, em considerações
exclusivamente técnicas e tampouco, basear-nos em acepções ecológicas do
senso comum. Quanto a estas últimas, a terminologia manancial termina
restringindo-se à nascente dos rios ou aos locais onde pode ser obtida a água
utilizada para o abastecimento das pessoas, sendo esta compreensão, aliás, que
justifica genericamente sua percepção e proteção como “bem natural”
(CUSTÓDIO, 1996:17). Contudo, a geografia, física ou humana, simplesmente
não poderia deter-se nestas variáveis33. Na nossa aferição, os mananciais
designariam as áreas destinadas à produção de água. Assim, a definição não
referendaria apenas os depósitos naturais do líquido que descansam nos
aqüíferos, fluem das nascentes ou escoam para os lagos, mas sim toda e
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qualquer obra (natural ou social), articulada ao que Milton SANTOS entendia
como “modernos sistemas de engenharia” (passim 1978a e 1988). Adotando este
critério, estaríamos privilegiando as malhas fluviais no sentido de partícipes de
sistemas técnicos relacionados com o fornecimento de recursos hídricos,
especialmente os voltados para o meio urbano. Por conseguinte, a expressão
“produção de água”, que poderia pecar por um viés “tecnicista” seria, neste exato
sentido, muito feliz por realçar o fato de que este líquido, no mundo
contemporâneo, não mais constitui um recurso livre da natureza, sendo hoje
acessível basicamente mediante a intermediação humana.

Fato óbvio, estas quatro premissas arroladas são inteligíveis exclusivamente
através de uma conjuntura pela qual a modernidade obriga repensar os
suprimentos de água doce de um modo bem diferente dos tempos em que o
líquido era desfrutado sem a pluralidade de sansões que nos dias atuais regram
sua obtenção e gerenciamento. Daí, a elaboração de complexos modelos teóricos
que procuram equacionar as questões que envolvem o acesso a este recurso tão
vital para a vida.
Outrora, de um modo relativamente geral, a água era percebida como um
bem livre que aparentava ser ilimitadamente difuso, do qual os humanos
simplesmente usufruíam. Porém, a água passou a estar listada como um dos
recursos naturais tornados dia após dia inacessíveis aos humanos pelo que se
convencionou denominar de “progresso” e “desenvolvimento”.
Na sucessão de eventos que marca o avanço da sociedade ocidental, o
líquido tornou-se passível de obtenção quase que exclusivamente por intermédio
de um gerenciamento técnico, alheio ao conhecimento do cidadão comum,
respondendo prioritariamente perante as instâncias de poder que concretamente
governam a sociedade. Assim, nada melhor do que subsidiar essa discussão
disponibilizando ferramentas conceituais relacionadas com as expectativas pelas
quais a consciência social, assim como seus reflexos nas posturas dos mais
diferentes atores sociais, tem sido objetivamente respaldada quando o tema em
foco são os mananciais da RMSP.
Por esta via, não haveria como dispensar da reflexão a majestosa legislação
elaborada quanto a este tema. Tendo em vista a garantia da potabilidade e dos
ciclos dinâmicos configurados nos reservatórios e nos fluxos que os abastecem, a
33

Não esquecer que desde os anos 50 a geografia física preconiza a importância da antropogenia

533
legislação

referente

aos

mananciais

fundamentalmente

prescreve

uma

normatização da ocupação humana destas áreas. Indiscutivelmente, este
arcabouço legal constituiu uma emanação de um inédito zeitgeist (espírito do
tempo). No seu embalo, planejadores e urbanistas se empenharam numa releitura
passível de atenuar os agravantes que se avizinhavam para o conjunto da
metrópole. As leis de proteção aos mananciais constituíram uma tentativa de
conter uma forma predatória de urbanização localizada em espaços que,
perpassados por notórios condicionantes ambientais restritivos (consideração
esta da qual a represa Billings dificilmente poderia se furtar), sugerem notória
importância para a vida urbana (Vide SÓCRATES, GROSTEIN e TANAKA, 1985:
27/28).
Embalados por esta preocupação, diversos círculos de opinião relacionados
com o planejamento urbano pressionaram, a partir do início dos anos setenta do
século passado, para que fossem materializados no bojo do Plano Metropolitano
de Desenvolvimento Integrado (PMDI), vários dispositivos legais visando à
proteção dos mananciais. Estes foram consubstanciados nas Leis nº 898
(18/12/1975), nº 1.712 (17/11/1976), assim como pelo Decreto-Lei nº 9.714
(19/04/1977). Deste rol de pronunciamentos, a proeminência coube ao ato legal
de 1975, via de regra entendido como matriz conceitual da preservação dos
mananciais na RMSP (Vide Apêndice 1).
Assim sendo, a partir desta data às normas de uso e ocupação do solo então
vigentes na RMSP, veio somar-se a legislação de proteção aos mananciais, cujo
objetivo expresso era disciplinar o uso do solo para proteção dos recursos
hídricos da região (SÓCRATES, GROSTEIN e TANAKA, 1985:15). Assinale-se
que a despeito destas diretrizes terem sido concebidas durante o regime militar, o
fato não desmerece sua qualificação técnica e tampouco, a racionalidade que o
PMDI procurava imprimir ao crescimento da metrópole. A este respeito, o
engenheiro Sadalla Domingos, um dos criadores da Lei de Proteção aos
Mananciais, teceu no final dos anos oitenta a seguinte consideração:

É interessante enfatizar uma contradição; embora a gente estivesse num
momento autoritário, com a ditadura instalada, esse modelo de região
metropolitana criou algumas figuras jurídicas, algumas alterações na
ordem jurídica clássica, que eram extremamente progressistas. Por
exemplo, a Lei de Proteção aos Mananciais nada mais é do que a tão
decantada função social da propriedade, ou seja, existe uma propriedade
(passim MONTEIRO, 2000).
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e aquela propriedade está situada em um lugar tal, que lhe dá qualidades
ligadas ao destino de alguma coisa que não é só o seu proprietário que
dirige (in Semasa, 1991:30).

A legislação dos mananciais é uma legislação bastante complexa,
estabelecendo diferentes critérios de restrições quanto ao uso do solo. A Lei tem
por pressuposto manter os equilíbrio hidrodinâmico necessários para garantir um
suprimento de água de qualidade, incluindo a preocupação em conter a
blindagem do solo urbano. Por esta razão, prevê a preservação da cobertura
vegetal e uma urbanização que não impermeabilize o solo, como a pavimentação
das ruas com paralelepípedos, permitindo a infiltração das águas pluviais, a
recarga dos lençóis subterrâneos e diminuindo o impacto das chuvas torrenciais.
Sob o ponto de vista estritamente legal, a área de mananciais da RMSP equivale
a 4.346 km², ita est, cerca de 54% da área metropolitana total, distribuída
principalmente nos sentidos sul-sudeste-sudoeste/norte-nordeste e apreendendo
diferencialmente a superfície dos municípios da região metropolitana (Ver Fig.
83).
Numa perspectiva meramente quantitativa, na RMSP, seis municípios
localizam-se integralmente no interior da área de proteção (Embu-Guaçu,
Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Rio Grande da Serra e
Ribeirão Pires) e outros quinze (Francisco Morato, Pirapora do Bom Jesus,
Cajamar, Santana do Parnaíba, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi,
Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá e
São Caetano do Sul), situam-se completamente fora da região dos mananciais.
Municípios como Mairiporã, Santa Isabel, Salesópolis e Biritiba-Mirim possuem
grande parte da sua área incluída na legislação dos mananciais, ao passo que
Guarulhos, Diadema e Mauá, situam-se majoritariamente fora.
Obviamente, as diferentes inclusões geográficas dos municípios da RMSP
na área coberta pela legislação desdobram-se em diferentes políticas territoriais e
contextos diversos quanto ao gerenciamento do espaço. Porém, qualquer que
seja a superfície incluída na área sob proteção, a questão dos mananciais diz

535

FIGURA 83 - Mapa dos Mananciais da RMSP (Fonte <http://www.cetesb.sp.gov.br/
licenciamentoo/onde_fazer/mapa_mananc.htm>, escala aproximada 1:697.142,
acesso: 05-02-2005)
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respeito, por conta de impactos diretos e indiretos, à totalidade da RMSP, ao CME
e mesmo a dinâmicas com origem ainda mais distantes. Geograficamente não
haveria como delimitar uma política de proteção sem levar em consideração o
entorno destas áreas e os possíveis agravos provocados pelas ações
antropogênicas, particularmente as de índole socioambiental.
Neste sentido, recorde-se que este corpo jurídico surgiu numa época em que
as mobilizações ambientalistas eram virtualmente inexistentes. Assim, à revelia
de terem sido a posteriori definidas como “legislação ecológica”, estas leis
visavam, mais do que “preservar a natureza”, orientar formas mais adequadas de
ocupação territorial, buscando regrá-la de modo a evitar a continuidade da
degradação da malha fluvial responsável pelo abastecimento de água da RMSP.
Seria importante frisar, o estado de espírito que norteou a confecção deste corpo
jurídico indica claramente uma superestimação do poder legal como regulador da
apropriação do espaço urbano, exatamente um dos motivos que conduziram ao
fracasso da estratégia de proteção destas áreas produtoras de água potável (Ver
BENÍCIO, 1995:76/77).
Deste modo, e sem que este ponto de vista tenha sido necessariamente
revisto, em face da crescente demanda por terra ter intensificado a pressão no
sentido da ocupação da área dos mananciais, estas leis, assim como do conjunto
de portarias e decretos emitidos nos anos 80 e 90 acabaram transformados em
verdadeira “letra morta”34. A situação impôs a rediscussão da legislação existente,
surgindo, pois, a chamada Lei Estadual n.º 9.866 (28/11/1997). Dispondo sobre
diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos
mananciais de interesse regional do ESP, é este o amparo legal que até o
presente momento responde pela questão dos mananciais (Ver Apêndice 2).
É importante observar a região dos mananciais se trata de uma área crivada
por ampla diversidade de problemas urbanos e sociais. A região congrega
contradições de todo tipo, quer as relacionadas com o uso e ocupação do solo,
quer as decorrentes da combinação de diferentes sistemas de infra-estrutura que
utilizam os reservatórios. Ademais, esta situação gerou diversas polarizações.
Numa visada sintética teríamos:

34

Legislação disponível on line: Lei 989/1975: www.controleambiental.com.br/lei_898.htm e
www.daee.sp.gov.br/legislacao/lei_898.htm;
Lei
9866/1997:
www.daee.sp.gov.br/legislacao/lei_9866.htm;
Todas as leis de recursos hídricos:
www.daee.sp.gov.br/legislacao/leg_estadual.htm (acesso: 19-07-2005).
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•

Os defensores da aplicação pura e simples da lei de proteção aos
mananciais;

•

Os proponentes de uma solução intermediária, oscilando entre o fato
consumado e a aplicação da legislação;

•

Os empreendedores particulares, interessados na revisão ou extinção
da lei, abrindo caminho para os negócios imobiliários;

•

A população carente de moradia, para a qual, em muitos momentos
os mananciais se tornam a única alternativa à mão.

Nesta dinâmica, é mister sublinhar que a região inserida no perímetro de
proteção aos mananciais corresponde à continuidade da periferia da metrópole
paulista, sob cuja tutela é ininterruptamente tonificado o processo de ocupação
desta “área protegida”. Outro aspecto relevante seria destacar que a despeito da
legislação de 1997 adotar nominalmente a bacia hidrográfica enquanto base
conceitual, no caso da represa Billings estamos diante de uma típica bacia
ambiental.

Tal

consideração

determina

questões

teóricas

e

concretas

absolutamente diversas das que pespontariam na eventualidade de nos
defrontarmos com uma rede hídrica natural em seu stricto sensu.
Tanto esta certificação procede, que no debate referente ao sistema Billings
o aporte relacionado com as intervenções humanas e as implicações ambientais
delas decorrentes corporificam uma importância primordial tanto para a pesquisa
quanto para as medidas propostas para o gerenciamento deste reservatório.
Não fosse assim, seria difícil listar, como de fato se fez, tão profícuo elenco
de contradições como as que estão em jogo na bacia da Billings. Acima de tudo,
pode-se sentenciar que a Billings, ao constituir um sistema artificial, apenas dará
conta das problemáticas que corporifica se levado em consideração o papel e as
expectativas sociais que este mesmo espaço magnetiza.
E seja este procedimento revestido de sucesso ou não, isto apenas
reforçaria, de um modo ou de outro, as dificuldades e virtudes, acima de tudo
humanas, que se enroscam no novelo de problemas suscitados por este
magnífico reservatório de águas doces.
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CAPÍTULO 12

METRÓPOLE, RECURSOS HÍDRICOS E LIMITES DO
ESPAÇO

12.1. REPRESA BILLINGS, METRÓPOLE E METAMORFOSES DA NATUREZA
Uma vez discriminados alguns dos aspectos em jogo na questão dos
mananciais, procurar-se-á nos parágrafos seguintes aprofundar estes recortes,
recorrendo no caso, para o histórico que a Bacia da Billings amealha nos termos
que se relacionam com a questão que ora está sendo apresentada. Nesta
avaliação, será feito uso de uma grade conceitual articulando três dados
comentados anteriormente.
Estes seriam: os relacionados com os usos consuntivos da água, com a
noção de bacia ambiental e com uma definição de manancial cujo cerne vinculase com dinamismos sociais e espaciais concretos. Como se viu, a esta última
conceituação se associa um minucioso arrolamento jurídico, um viés que
condiciona as posturas dos mais diversos atores sociais do ABC paulista, tanto os
que se colocam a favor, quanto contrariamente à sua aplicação.
Neste sentido, pode-se afirmar que o conceito de manancial, dizendo
respeito ao entorno que sustenta sistemas antropizados de fornecimento de água,
constitui instrumental teórico imbuído de enorme força operatória. Os mananciais
apresentam-se enquanto ferramenta conceitual da maior importância para
qualquer análise centrada no reservatório Billings, assim como, em face dos
desdobramentos com origem na gestão deste corpo aquático, para a região do
ABCDMR como um todo (Fig. 84).
Ressalve-se que geograficamente os mananciais representam um dado de
suma importância para a região do Grande ABC. Embora disseminados ao norte
e ao sul da RMSP, basicamente apreendendo áreas que se erguem altaneiras à
calha do Tietê, os mananciais na sua extensão meridional constituem alvo
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FIGURA 84 - As Sete Cidades, a RMSP e a Represa Billings (Fonte:
<http://www.consorcioabc.org.br/dados_regionais.htm>, acesso em 04-11-2005)
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prioritário do “crescimento desordenado” da metrópole. Recorde-se que além do
ABC, os mananciais da Billings também se estendem pelo município de São
Paulo. Todavia, qualquer que seja o trecho estudado, estes mananciais registram
a progressão mais dramática da ocupação irregular na RMSP, alimentando um
debate que se prolonga faz quatro décadas nos municípios detentores de áreas
de proteção (Fig. 85).
Esta problemática é inerente a uma extensão ponderável do ABC paulista.
Relativamente à abrangência territorial dos mananciais nos municípios da região,
São Bernardo do Campo possui 52,6% da sua área ocupada por mananciais;
Santo André, 54,1%; Diadema, 21,4% e Mauá, 19,4%. Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra estão totalmente inseridos no interior desta área, representando
juntos cerca de 30% dos mananciais do ABC. Por último, São Caetano do Sul
situa-se

inteiramente

fora

da

área

da

legislação

(EMPLASA,

1997).

Percentualmente, 56,1% do Grande ABC (472 km² de um total de 841km²), são
ocupados por mananciais, conferindo aos seus municípios o papel de “guardiões
da qualidade da água produzida e consumida pelos 17 milhões de habitantes da
metrópole” (Semasa, 1991:7).
Retroagindo no tempo, é possível perceber que outrora este espólio territorial
subsidiou diversas outras funções, assumindo feições diferenciadas a medida em
que diferentes metamorfoses se sucediam no seu interior. Primeiramente
transformado pela ação milenar das comunidades indígenas, este espaço foi
posteriormente alterado pela intervenção dos colonizadores portugueses e dos
seus descendentes. É esta vasta extensão de matas, de várzeas e de brejos
“nativos”, assim como de clareiras, áreas de cultivo, de pastos antropogênicos, de
carvoarias, de pousos de tropa, trilhas e caminhos escarpados, resultantes de
alterações contínuas processadas ao longo de 400 anos de colonização, que
recebe o convite da modernidade paulista para se transformar em uma “área de
manancial”, uma interpretação estritamente humana acatando exclusivamente as
suas normatizações e diretivas.
A compreensão deste novo papel territorial impingido a este espaço,
obviamente nos impõe o conhecimento da sua história. Exatamente por esta
razão, assimilar sua historicidade nos convidaria a adotar como providência
primeira, pensarmos a cidade de São Paulo nos inícios do século XX, período em
que a capital paulista verdadeiramente inicia sua metropolização. Particularmente
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entre os anos 1915/1940, esta tendência se explicita espacialmente através de
uma verve expansionista, pela qual o alastramento da metrópole intensifica a
pressão exercida sobre sua periferia, consolida processos evolutivos que tinham
se iniciado já nos finais do século anterior e modifica de modo impreterível o
espaço que ocupava, assim como suas imediações (Cf LANGENBUCH,
1968:199).
Com base em diversas pesquisas, seria possível identificar uma “decolagem”
da metrópole através do notável incremento demográfico registrado desde
primórdios do século passado: 141% entre 1900/1920, 124% entre 1920/1940. Os
Censos oficiais indicam em números absolutos que a população passa de
579.033 habitantes em 1920 para 1.294.223 habitantes em 1940 (LANGENBUCH,
1968:199). Estes números são representativos de um novo contexto vivido pela
capital paulista, que auferindo do prestígio e da riqueza amealhados a partir dos
capitais acumulados com a cafeicultura, crescia vertiginosamente graças, em
especial, à ampliação de seu parque industrial (Vide SILVA, 1976 e
BEIGUELMAN, 1978). Este último fator, unido à modernização do cotidiano
urbano (impulsionador por definição do consumo de eletricidade), originou forte
demanda por energia elétrica. Por isso mesmo, desenharam-se prognósticos e
cenários pelos quais o abastecimento de eletricidade teria, cedo ou tarde, que ser
ampliado.
No período 1913-1921, em continuidade com indicadores dos anos
precedentes, o consumo de energia cresceu na ordem de 10% ao ano. No biênio
1922-23, a taxa de consumo saltou para 15% ao ano (Vide gráfico 4). Em 192425, a ocorrência de forte estiagem motivou crise nunca vista no abastecimento,
levando o precário serviço de fornecimento de eletricidade ao colapso. Sem outra
saída, o então prefeito Firmiano M. Pinto, através do Ato nº 2.499, datado de
13/02/1925, decretou severo racionamento do uso de energia, medidas
recrudescidas ainda mais em março daquele mesmo ano.
A profundidade dessa crise, revestida do caráter de uma verdadeira
calamidade pública, suscitou a adoção, em caráter quase emergencial, de um
projeto encomendado pelo governo do estado à empresa canadense (sob
controle acionário britânico) The São Paulo Tramway, Light and Power, ou
simplesmente Light, como passou a ser designada pelo povo. O projeto,
denominado Projeto da Serra, envolvia o aproveitamento dos recursos hídricos do

543

GRÁFICO 4 – Consumo e Produção de Eletricidade pela Light
(Fonte: ELETROPAULO - Boletim Histórico nº 2, 1985)
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empreendimento articulado com diversos outros objetos espaciais dispostos numa
vasta periferia da capital paulista.
Tal projeto tomava por base a especialíssima configuração geográfica na
qual está assentado o sítio urbano de São Paulo. Conforme já afirmado, a cidade
foi implantada ao contrário da maioria das cidades do mundo, junto às cabeceiras
de um grande rio, o Tietê, e das margens do seu afluente o Tamanduateí.
Juntamente com o curso do Pinheiros, estes rios formam no mapa uma espécie
de “U” invertido aberto no sentido sudeste, em cujo interior cresceu a cidade de
São Paulo e o Grande ABC.
A idéia de aproveitar as características topográficas da região - bastante
favorável em face da existência de um desnível no sentido contrário à drenagem
hidrográfica, da ordem de mais de 700 metros entre o planalto e a orla litorânea incendiou a imaginação da maioria dos paulistanos. A instalação da usina
hidrelétrica tinha por pressuposto técnico a geração de hidreletricidade com base
na energia potencial armazenada no planalto, que despencando por gravidade,
daria máximo aproveitamento da altura pesométrica do reservatório. Deste modo,
a Serra, que transparecia como um obstáculo indomável no imaginário espacial
dos cidadãos do Planalto de Piratininga, seria doravante domada pelo progresso
e colocada a serviço do desenvolvimento.
Historicamente, a serra sempre fôra vista, pelos habitantes do planalto, como
uma rugosidade natural que impedia contatos mais freqüentes com o exterior. E
este, não era um sentimento infundado. Os bordos da serra, conforme rubricado
por Caio Prado Jr, são muito íngremes e suas escarpas, sempre haviam
constituído motivo para justificado assombro para todos os observadores. Um
comerciante inglês, John MAWE, que visitou a província de São Paulo entre 1807
e 1808, assim relatou, utilizando a Calçada do Lorena, o percurso do alcantilado:

Obtido um guia, montamos e caminhamos cerca de meia milha, quando
chegamos ao sopé de magníficas montanhas, que teríamos de atravessar.
A estrada é boa e bem pavimentada, mas estreita, e devido às subidas
íngremes, foi talhada em ziguezague, com voltas freqüentes e abruptas
em ascensão. As tropas de mulas, muito carregadas, que encontrávamos
no caminho para Santos, dificultaram-nos a passagem, tornando-a
desagradável, muitas vezes perigosa. Em alguns lugares, a estrada
atravessa vários pés de rocha; em outros, sobe perpendicularmente,
conduzindo, com freqüência, a uma das montanhas cônicas, ladeando
precipícios, onde o viajante está sujeito a ser lançado numa floresta
inacessível, trinta jardas abaixo. Estes lugares perigosos estão protegidos
por parapeitos. Depois de subirmos por hora e meia, dando numerosas
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voltas, chegávamos a um pouso, em cujas proximidades, num lugar pouco
abaixo da estrada, encontramos água. Segundo nos informou o guia,
distava apenas meio caminho do cume; ficamos pasmados com a
informação, pois as nuvens estavam tão distantes, abaixo de nós, que
obstruíam toda a visão (1978:60/61).

O pioneirismo e a audácia desse projeto eram evidentes:

“Não se poderia supor, até quase a segunda década deste século, o papel
que estaria reservado à serra do Mar, em São Paulo, sobretudo no ponto
denominado serra de Cubatão. No auge da pior crise de energia elétrica
de sua história (1924-25), e sem possuir quedas d’água significativas
necessárias à construção de hidrelétricas, a serra de Cubatão, como era
conhecido este lado da serra do Mar em São Paulo, surgiu como que o
grande trunfo para a solução do problema, cuidadosamente escondido nas
mangas de um mágico” (MACEDO, 1992:15).

Diversas características meteorológicas favoreceram a opção pelo Projeto da
Serra, a “obra do século” no laudatório dizer dos seus apologistas de outrora. Um
índice pluviométrico elevado, proporcionado pelos ventos carregados de umidade
provenientes da massa de ar tropical atlântica, constitui desde tempos imemoriais
a origem de chuvas nas cumeadas da serra e nos bordos adjacentes do planalto.
A abundante pluviometria, oscilando entre 1.300 e 3.500 mm anuais, configurava
um dinamismo natural apropriado para a manutenção dos níveis do reservatório
que movimentaria as turbinas da UHE Henry Borden, situada no sopé da serra,
em plena Baixada Santista.
Ao

lado

destes

pré-requisitos

geoecológicos,

existiram

outras

argumentações decisivas para a aprovação do projeto. Uma destas era a
facilidade de transporte dos materiais de construção (através de dois desvios, um
na Estrada de Ferro São Paulo Railway e outro pela antiga Estrada do Vergueiro
ou Estrada Velha de Santos) e sumamente pela menor distância a ser percorrida
pela transmissão de energia na direção do centro consumidor paulista.
Contudo, este histórico da construção da Represa Billings, envolvendo a
concessão da exploração dos recursos hídricos da Bacia do Alto Tietê para a
Light, empresa que já havia desenvolvido diversos projetos de aproveitamento
hidrelétrico no interior paulista e em outras unidades da federação, também
respalda o relato de um primado energético que norteou de facto a elaboração
das políticas de gestão dos recursos hídricos. Num momento em que o
suprimento energético era vital para a expansão da indústria e da metrópole, o
monopólio exercido pela Light lhe garantiria enorme projeção econômica e
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política. Tanto assim que o cognome da cidade de São Paulo era, nos anos trinta,
Cidade da Light.
A Light viria a transformar-se no maior grupo privado do Brasil, e, deste
modo, sua influência junto às repartições públicas sempre foi evidente. Esta
experiência constitui um verdadeiro vaticínio sobre as possíveis repercussões dos
interesses privados sobre um recurso de interesse público, no caso, a água, e por
isso mesmo, solicitando uma atenção especial sobre este episódio. Como recorda
a geógrafa Vanderli CUSTÓDIO, a atuação da empresa seria “o principal exemplo
de apropriação quase privada, pois favoreceu, sobretudo as indústrias da RMSP e
a própria Light” (1996:9).
Este recorte também auxiliaria na compreensão de muitas das decisões
tomadas por sucessivos governos nos âmbitos estadual e federal, contribuindo
para que a concessionária terminasse por assenhorear-se da totalidade das
águas doces do Alto Tietê. Claramente, pouco a pouco a companhia Light induziu
a gestação e implementação das políticas de gerenciamento das águas doces de
um vasto território, abarcando áreas bastante longínquas de seu cenário original
de implantação. O poder inercial do sistema implantado pela Light foi de tal monta
que mesmo sua nacionalização pelo governo federal (1978), em nada alterou
suas diretrizes primordiais. Rebatizada de ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S. A.
(ou ELETROPAULO, sua razão social mais corriqueira), a companhia continuou a
reproduzir uma política priorizando uma matriz energética que acarretaria as mais
graves repercussões para o futuro da RMSP.
Apesar de na autorização governamental para a construção da Represa
Billings constar explicitamente que o uso energético das águas do Alto Tietê não
poderia prejudicar o abastecimento da população (Decreto Lei nº 16.884, de
27/03/1925, assinado pelo presidente Arthur Bernardes), tanto a Light quanto sua
sucessora, a Eletropaulo, jamais cumpriram os estatutos da concessão, tornando
a companhia uma autêntica “proprietária” de todas as águas de São Paulo,
prerrogativa exercida com notável arrogância, a seu gosto e sem qualquer
interferência (Vide ALVES, 1991).
Assim sendo, a diretriz básica para a utilização da massa líquida da Bacia do
Alto Tietê sempre se manteve atrelada com a geração de energia, uma causa
básica para compreendermos a degradação dos recursos hídricos na RMSP.
Apesar das potencialidades inerentes ao uso consuntivo das águas da região por
um sistema de geração de energia, é preciso levar em conta que os usos da
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predominando sobre os demais, sendo que este privilégio constituiria a principal
causa da deterioração das águas da região metropolitana (BRANCO, 1991:54).
A UHE Henry Borden entrou em funcionamento em 1926, quando o vale do
rio das Pedras foi represado com o barramento da Cascata da Água Fria, no alto
da Serra do Mar. Compreendendo 8 km² de área inundada e outros 30 km³
correspondendo à bacia de drenagem, este reservatório está inteiramente situado
no município de São Bernardo do Campo. Sua função é receber as águas da
represa Billings e posteriormente conduzi-las vertente abaixo através de grandes
tubulões para a UHE Henry Borden. Quanto ao vale do rio Grande, este foi
preenchido em 1937, transformado no reservatório doravante denominado Rio
Grande e que constitui a peça central do sistema.
Repetindo um script de impactos comuns à construção de barragens, a
formação do reservatório desmantelou completamente a organização espacial
pré-existente. Formada por pequenos aldeamentos, carvoarias e campos de
cultura, passando por pousadas, piscinas naturais, igrejas e cemitérios, estas
marcas

espaciais

foram

submersas

para

sempre,

fantasmagoricamente

emergindo das águas, como no caso de alguns campanários, quando das
estiagens ocasionais que acometem a região. Este drástico acontecimento
sobrevive ainda hoje na memória dos habitantes deste espaço. Parte dos
moradores da orla da Billings trata a represa por “rio”, numa alusão talvez
inconsciente ao rio Grande, que, represado, deu-lhe origem (Cf MACEDO,
1992:32/33).
Mais tarde, esta alteração do curso natural das águas fluviais foi
complementada pela autorização concedida pelo presidente Eurico Gaspar Dutra
através do Decreto-Lei nº 22.008, de 29/10/1946. Este instrumento legal, ao
mesmo tempo em que autorizava a Light reverter a totalidade do curso do rio
Tietê, via rio Pinheiros, para a represa Billings, indicava a necessidade de
represamento das cabeceiras desta bacia hidrográfica indispensáveis para o
controle das enchentes em São Paulo.
Este decreto reforçou a aspiração da grande empresa pelo domínio total das
águas da bacia do Alto Tietê. Na realidade, a empresa colocou em prática apenas
as obras que lhe interessavam. Ao mesmo tempo, engavetava o represamento
das cabeceiras, uma recomendação defendida pelo engenheiro Francisco
Saturnino Rodrigues de Brito que nunca foi cumprida. Concretamente, a
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legislação contribuiu para que a cidade, nas jocosas palavras do engenheiro
Catullo Flaquer Branco, se transformasse numa “cidade-represa” (Cf PONTES,
2001:6).
Materializando esta linha de conduta, o monopólio Light havia iniciado a
retificação do curso do rio Pinheiros no final dos anos trinta (desprezando
qualquer reservação para as cheias), eliminando todos os seus meandros. A
consecução dessa obra hidráulica, um dos episódios que evocam o triunfo de
uma visão retilínea sobre a sinuosidade da natureza, além de favorecer o domínio
quase absoluto do rio e das suas várzeas por parte da empresa, transformou este
curso d’água em um verdadeiro canal com 25 quilômetros de extensão,
vocacionado para unicamente escoar água para a Billings e a UHE Henry Borden,
alterando-se totalmente seu fluxo e suas características naturais (Cf SEABRA,
1987:154/193 e Figura 86a e 86 b).
Em tal esquema, as águas do Tietê, que deveriam correr na direção da calha
do Paraná, escoar através da Bacia da Prata e desembocar no Atlântico entre a
Argentina e o Uruguai, ganharam um curso inteiramente novo. Primeiramente,
foram barradas pela Usina Edgard de Souza, que passou a controlar sua vazão a
jusante. Segundo, através da reversão do rio Pinheiros, as águas deste
escoadouro natural foram empurradas por estações elevatórias (Usinas de
Traição e Pedreira) até o reservatório da Billings e daí precipitadas, por meio de
tubulações superficiais e subterrâneas, para a UHE Henry Borden em Cubatão,
cujo efluente passou a ser vertido no rio de mesmo nome.
Desta forma teve início o Sistema Billings, mantendo relação siamesa com
diversas outras obras e objetos hidrotécnicos construídos pela Light nas
imediações da capital paulista (Vide Fig. 87). O reservatório transformou o que
dantes fora uma rede de drenagem que escoava através do caudal do rio Grande
para os rios Pinheiros e Tietê, em um fluxo tributário de um vasto lago artificial,
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FIGURA 86 a - (Fonte: <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0102r.htm>, acesso em 22-052005)

FIGURA 86b - (Fonte: <http://www.emae.sp.gov.br/canais.htm>, acesso em 23-05-2005)
FIGURA 86a e 86b - O rio Pinheiros em dois momentos da sua história, conotativos da
transformação da bacia hidrográfica do Tietê em bacia ambiental. Acima, nos anos 30
do século passado quando constituía um curso fluvial exibindo vários meandros
dispostos na várzea de inundação (86a); abaixo, o Pinheiros nos anos 90, transformado
em um canal pelas obras de retificação, com suas margens ocupadas por uma intensa
urbanização (86b).
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FIGURA 87 – Objetos hidrotécnicos da capital e imediações: mapa da
aproveitamento hidrelétrico nas imediações de São Paulo: Neste mapa, os números
correspondem: 1- Usina de Cubatão, 2- Canal de ligação, 3- Barragem reguladora
(summit), 4- Usina de Recalque de Pedreira, 5- Barragem de Guarapiranga, 6- Usina
de Recalque de Traição, 7- Estrutura do Retiro, 8- Usina de Parnaíba, 9- Usina de
Rasgão, 10- Usina de Porto Góes e 11-Usina de Ituparanga (Reproduzido de História
e Energia, nº 2, Outubro de 1986, página 12, escala aproximada 1:581.000).
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cujos contornos dendríticos testemunham a existência de taludes, ravinas e
vertentes afogadas pela represa. O espelho d’água do reservatório é, com
exceção de Mauá e São Caetano do Sul, compartilhado por todos os municípios
do Grande ABC (Fig. 88-90).
A concentração de tão considerável quantidade de água em um único ponto
do espaço determinou utilizações não-premeditadas pelo projeto original. A
represa Billings, de modo idêntico às demais obras hidráulicas dispostas nos
arredores de São Paulo, tornou-se uma área de recreação campestre, de
atividades de lazer e de esportes náuticos, atraindo banhistas e pescadores (Vide
LANGENBUCH, 1968:419). As qualificações estéticas do entorno originaram uma
ampla rede de restaurantes com clientela concentrada nos fins-de-semana. Estas
atividades geraram milhares de empregos diretos, sem contar ambulantes e
minhoqueiros, com clientela formada entre pescadores amadores e profissionais.
Quanto a estes últimos, cuja fonte de renda passou a gravitar em torno da
represa, estes se embrenham nas embocaduras dos rios que passaram a ter sua
foz neste reservatório artificial, onde capturam pescado distribuído junto ao
mercado informal. Faz 65 anos que a pesca profissional é desenvolvida na região
da Represa. Nos anos noventa, quando formava base da sobrevivência de
aproximadamente 500 famílias, estas fundaram, em Setembro de 1991 com a
assessoria de um advogado ambientalista do ABC, Wladimir Cabral Lustoza, a
Associação Ecológica, de Pescadores Profissionais, Amadores e Amigos da
Represa Billings. O peixe resultante da captura - com nítido destaque para a
tilápia -, condenado por diversas agências governamentais e laudos técnicos,
ainda assim encontra mercado seguro junto à população de baixa renda da
região.
Por último, e igualmente um desdobramento não-previsto no Projeto da
Serra, o reservatório, em razão de seu valioso acervo ecológico, tornou-se foco
das mobilizações ambientalistas do Grande ABC. Neste aspecto, a importância
dos mananciais da represa Billings não se resume aos seus estoques de água. A
área abriga significativa cobertura de Mata Atlântica, formação vegetal do tipo
pluvial ou chuvosa, constituindo uma das “muralhas verdes” que delimitam a
mancha urbana da RMSP ao norte e ao sul. Esta formação vegetal conquistou
notoriedade na esteira das mobilizações internacionais em defesa das rainforest
ou das regenwald, encetadas principalmente a partir dos anos setenta, agregando
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FIGURA 88 - Mapa dos Rios Formadores da Represa Billings
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 89 - Mapa da Bacia da Billings: Sub-regiões, Sub-bacias e Braços do Reservatório
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 90 - Mapa da Represa Billings e Limites Municipais
(Fonte: ISA, 2002).
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um “signo ecológico” a uma vegetação que era, até então, considerada
exclusivamente apropriada para a produção de carvão vegetal (Cf PRADO JR,
1998:87/88).
A Mata Atlântica, também definida como Floresta Pluvial Atlântica,

...semelhantemente à Floresta Amazônica, designa um complexo
vegetacional que, embora dominado pela floresta pluvial montana, engloba
tipos muito díspares. Enquanto a floresta hileana é de planície, a atlântica
é de altitude (RIZZINI, 1976:75).

Esta formação vegetal constitui um dos mais importantes hot spot (centros
de endemismo e de alta biodiversidade), pertencentes à região tropical do
Planeta. Outrora vicejando em toda a cadeia montanhosa litorânea, do Nordeste
ao Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica foi agredida desde os primórdios da
colonização, restando, no início do século XXI apenas 7,3% da cobertura original.
Outro dado de excelência é que na Mata Atlântica vive (ou tenta sobreviver), a
maioria das espécies brasileiras ameaçadas de extinção (Vide SIMÕES e LINO,
2002:13).
Quanto ao perfil da vegetação dos mananciais, muitas foram as alterações
provocadas pelas diversas intervenções antropogênicas. Outrora, abundavam as
madeiras de lei, extintas pela atividade dos lenhadores. Foi comentado, a floresta
serviu de matéria prima nos Séculos XIX e XX para uma próspera indústria
carvoeira, que funcionava em muitos pontos da área hoje coberta pelo
reservatório. Com a implantação da ferrovia, a mata nativa foi explorada para a
produção de dormentes e outras necessidades da estrada de ferro. A devastação
da cobertura vegetal provocou a quase desaparição de recursos que antes a
floresta fornecia de modo generoso. O palmito (Euterpe edulis), um ingrediente
clássico da dieta regional do Caaguaçu e que sustentou as primeiras levas de
imigrantes italianos, persiste hoje apenas nos redutos mais escondidos da serra
(Cf MACEDO, 1992:24/25).
Entretanto, apesar de toda a devastação, nos recantos mais recuados do
Grande ABC ainda é possível localizar vários dos componentes da fauna original.
Na região da Billings e do seu entorno, ainda podem ser encontrados o veado do
mato, a onça pintada, a paca, a capivara, o quati, o sagüi e diversos outros tipos
de primatas. Aves como arapongas, garças e tiribas esvoaçavam de um canto a
outro da floresta. No chão, rastejam cascavéis, urutus e jararacuçus. Na própria
beira do reservatório, aparentemente alheios a toda poluição dos arredores,
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nidificam muitas aves. Este seria o caso das garças e dos colhereiros, que
sobrevivem dos peixes e de outros pequenos animais que encontram - vivos ou
mortos - nas margens da represa.
Quanto a ictiofauna pode-se listar, dentre as espécies que habitam a massa
líquida do reservatório e os rios que o alimentam, a traíra (Hoplias Malabaricus) e
o lambari (Astynax bimaculatus), ambos nativos. A carpa (Cyprinus carpio) e a
tilápia (T. Melanopleura) são espécies alienígenas. A primeira foi introduzida pelo
antigo serviço de piscicultura da Light em 1948. A segunda, importada do exCongo-Belga, foi introduzida na região em 1953. Certos peixes existem apenas
nos braços menos poluídos, pois não toleram a contaminação ou competição com
a tilápia. É o caso do Bagre (Rhamdia sp), do Cascudo (Plecostomus sp), do Cará
(Geophagus sp) e do Piau (Leporinus copelandi), todos nativos.
É importante frisar que a despeito das alterações antropogênicas existentes
na região dos mananciais, estes não deixam de se transfigurar como um
importante acervo ambiental. Além dos traços remanescentes do meio natural,
este espaço, até mesmo por contraste com a artificialidade fulgurante da
metrópole, terminou percebido como parte da natureza. Deste modo, a represa
Billings, um objeto espacial eminentemente artificial, e à revelia de ter sido
projetada apenas como um reservatório, terminou definitivamente adotada pelo
imaginário ambientalista. A Billings certamente constituiria motivo para se
recordar a prédica segundo a qual os objetos artificiais, desde que apreendidos
como um dado inerente ao espaço habitado, terminam incorporados à natureza:

Muitas vezes o que é imaginamos natural não o é, enquanto o artificial se
torna ‘natural’ quando se incorpora a natureza. Nesta, as coisas criadas
diante de nossos olhos, e que para cada um de nós é novo, já aparece às
novas gerações como um fato banal. O que vimos ser construído é, para
as gerações seguintes, o que existe diante delas como natureza.
Descobrir se um objeto é natural ou artificial, exige a compreensão de sua
gênese, isto é, de sua história (SANTOS, 1988:75).

No que exemplifica as venturas e as desventuras da experiência humana no
tempo e no espaço, será justamente esta última significação da represa,
subentendendo-a como um “objeto ecológico” que irá energizar grande parte das
polêmicas relacionadas com este reservatório artificial nos anos finais do século
XX.
Desta feita, seria também possível esperar que o dinamismo da sociedade,
tão pródigo em caminhos e em opções, possa oferecer aos metropolitas a
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desejada possibilidade de uma solução para os problemas da represa, regida pelo
interesse público, pela preservação dos recursos hídricos e pela continuidade da
vida.

12.2. OS MANANCIAIS FRENTE À “NÃO-POLÍTICA” DE ÁGUAS DOCES
Paralelamente a uma percepção ambiental da Billings que gradativamente foi
sendo delineada no imaginário dos metropolitas, a necessidade de obter água
potável passou a inserir o reservatório na ótica dos interesses hídricos do sistema
urbano da RMSP, sugerindo uma revisão dos propósitos até então colocados
para o funcionamento da represa.
Vale lembrar que a qualidade das águas do reservatório foi boa durante a
maior parte de sua história. Mesmo a reversão do Tietê não chegou a alterar
drasticamente as características de suas águas. Até a década de 1950, embora
existissem sinais evidentes de um processo de contaminação em expansão, o rio
ainda estava relativamente limpo. Os paulistanos recorriam ao Tietê para
desfrutar de lazer, com clubes construídos nas suas margens com trampolins
utilizando seu curso como uma piscina natural, dentre estes, o famoso Clube
Esperia e Tietê, situados nas proximidades da atual ponte das Bandeiras.
Assim sendo, a água da represa, que tanto poderia gerar energia elétrica
quanto abastecer a população (utilizações ao menos em tese não-excludentes),
tornou-se alvo de uma disputa na qual os interesses relativos à matriz energética
e ao abastecimento público de água potável entraram em contradição. Neste
conflito, o primado energético citado parágrafos atrás soube se impor e explorar
em seu proveito uma ideologia do progresso (Cf SEVÁ, 1997 e 1999), e, de resto,
combinar as próprias mazelas do desmesurado crescimento urbano da RMSP às
suas expectativas.
Explicitamente, as pressões exercidas pela Light e pela Eletropaulo
procuravam justificar a perpetuação do funcionamento da Billings em nome da
irreversibilidade da matriz energética em operação. Paralelamente, manipulava a
hipótese de uma crise no abastecimento devido à suposta incapacidade de
atender à demanda de energia diante de uma eventual paralisação do aparato
implantado,

argumentação

esta

inscrita

nos

clássicos

postulados

que
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tradicionalmente têm articulado as grandes empreiteiras ao setor elétrico,
garantindo uma pródiga profusão de mega-projetos.
Outro fator que explica a perpetuação do Sistema Billings reside nas
dinâmicas urbanas registradas na RMSP. Tendo por pivô o processo desenrolado
na década de 1970 sob a rubrica de “milagre brasileiro”, o período foi marcado
pela consolidação da região metropolitana, um vasto conglomerado de 39
municípios capitaneados pela cidade de São Paulo. A RMSP, pelo próprio fato de
encabeçar nacionalmente o processo de espacialização da formação social
brasileira, foi detentora dos mais assombrosos índices de crescimento urbano.
Como observamos, seria difícil envolver-se seriamente em qualquer debate
relacionando recursos hídricos e o meio urbano brasileiro sem mencionar o
gigantismo dos dados referentes aos deslocamentos demográficos.
No Brasil, a migração rural-urbana decorrente do modelo econômico
implantado pelo regime militar de 1964 assumiu proporções verdadeiramente
dantescas. Em 1920, 10% da população brasileira habitava as cidades; mas em
1970, esta porcentagem alcançava 55,9%. Nos anos setenta do século passado
40 milhões de brasileiros deixaram a zona rural. Deste contingente nada menos
do que nove milhões foram atraídos para a metrópole paulista. No que referenda
o crescimento da RMSP, esta absorve entre 1970 e 1980, 17,37% do total de
migrantes do país, aproximadamente o dobro dos que procuram o Grande Rio (Cf
SANTOS, 1993b:59).
Apesar da sua superfície pequena na comparação com o território nacional,
a RMSP congrega a maior aglomeração humana do país. O incremento
demográfico trouxe centenas de milhares de novos moradores para a região
metropolitana, despreparados para enfrentar um mercado de trabalho exigente e
uma economia urbana altamente sofisticada. Provenientes em especial do meio
rural nordestino, estes novos metropolitas careciam de condições de inserção em
face das mudanças do perfil socioeconômico que lentamente se foram
desenhando na região, raiz de muitos dos problemas que poderiam ser antevistos
quanto aos mananciais (Ver entre outros, FATHEUER, 1992).
Aspecto importante, o Grande ABC absorveu fatia significativa deste
crescimento demográfico. Centro de propulsão de um “milagre” do qual um dos
eixos foi a indústria automobilística, a população da região multiplicou-se por dois
em duas décadas e por quatro em três décadas. Demograficamente, o Grande
ABC passou de 200 mil habitantes nos anos cinqüenta para pouco mais de 500
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mil habitantes em 1960 e nos anos noventa, para 2,2 milhões. Em São Bernardo
do Campo, a população saltou de 82 mil habitantes em 1960 para 650 mil em
1991; Mauá passou de 29 mil para mais de 300 mil; Diadema, que tinha 12 mil
habitantes, alcançou cerca de 475 mil habitantes (Semasa, 1991:7). Em 2004, a
sub-região era o lar de 2.511.743 habitantes, algo como a terceira ou quarta
cidade brasileira (dados IBGE).
Os

impactos

socioambientais

gerados

por

tamanha

concentração

populacional e pela profusão de aparatos produtivos em uma área reduzida em
tão curto lapso de tempo foram tremendos. Por exemplo, São Caetano do Sul,
considerada a cidade-líder em renda per capita no Brasil usufrui níveis alarmantes
de poluição do ar (WEHRHAHN, 1996:55). Ao mesmo tempo, Diadema e o bairro
da Vila Paulicéia, em São Bernardo do Campo, apresentam destaque entre os
episódios mais agudos de poluição por partículas inaláveis na RMSP (Vide
EMPLASA, 1997). A poluição hídrica gerada pelos esgotos domésticos, atirados
sem vacilação no corpo líquido da represa, foi reforçada pela enorme
concentração industrial. Uma geração vultosa de resíduos sólidos, líquidos e
gasosos passou a contribuir com seu quinhão de contaminação das águas,
atingindo, direta ou indiretamente o solo, terrenos abandonados, a atmosfera e os
pequenos riachos que, no geral, deságuam na Billings (Fig. 91).
Contudo, os comprometimentos ambientais não se restringiram aos efeitos
nefastos da industrialização ou das demais atividades localizadas no meio
urbano. Na década de 50, em pleno início do rodoviarismo no Brasil, a extensão
das estradas de rodagem cresceu 48%, e a rede pavimentada, foi quadruplicada
com a implantação da indústria automobilística em São Bernardo do Campo. A
estrada de ferro, no que século anterior havia simbolizado o supra-sumo da
modernidade, é agora aposentada em favor da rodovia, o novo símbolo do
progresso e do desenvolvimento (KUVASNEY, 1996:57). A ferrovia transforma-se
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FIGURA 91 - Foz do córrego Ribeirão Pires: poluído, mais adiante suas águas atingem o
reservatório Billings. Dados SABESP (2004) informam que neste município 65% do
esgoto é coletado, do qual 70% recebe tratamento (Foto: Maurício Waldman, Dezembro
de 2003).

561
no meio de transporte que atende setores de baixa renda, os “pobres”, que de má
vontade aceitam as benesses estigmatizadas deste sistema.
A antiga região do Caaguaçu-São Bernardo, cujo impulso urbano
metropolitano inicial havia sido catapultado pelo trem, agora observa seu território
remanejado em favor dos veículos automotores: automóveis como nova
modalidade para os deslocamentos diários e os caminhões para o transporte de
cargas. A região do ABC paulista torna-se um “corredor” através do qual transitam
cargas volumosas galgando e descendo a serra, utilizando como corredor de
tráfego a via Anchieta e mais tarde, a Imigrantes. Cortando o ABC justamente na
área

dos

mananciais,

o

sistema

rodoviário

promoveu

claramente

um

adensamento populacional ao longo das vias de tráfego, induzindo uma ocupação
que se tornou ainda mais inevitável pela própria valorização deste meio de
transporte por parte dos poderes constituídos.
Um agravante adicional foi a deterioração da Serra do Mar e do patrimônio
natural que ela abarca, verdadeiramente excepcional, e que tem sido ameaçado
por todas estas intervenções antropogênicas. A área da Serra, que possui uma
escala de referência planetária, é reconhecida como a mais importante das
escarpas tropicais do Planeta:

...na categoria de grande borda assimétrica do Planalto Brasileiro, é o
mais contínuo e monumental acidente geológico e geomorfológico de toda
a face oriental do continente sul-americano (...) Ainda em termo macro, a
Serra do Mar é considerada o maior banco genético remanescente da
natureza tropical atlântica, em toda a face leste do Brasil, o que vale dizer
em toda a vertente oriental da América do Sul (AB’SABER, 2004a:381).

Conseqüentemente, as vias asfaltadas não só passam a reorganizar o
espaço (seja promovendo a escalada da serra através dos “bairros-cota” a partir
da baixada santista ou pelos núcleos que eclodem nos rebordos do planalto),
como também inauguram novas variantes de contaminação do ar, da água e do
solo, ao mesmo tempo em que arregimentam novos espaços ao mapa de riscos
ambientais da região. Além do barulho e das grandes concentrações de gases
emitidos pelos veículos, rigorosamente ninguém pode afirmar o que exatamente
circula nas rodovias que cortam a serra. Possivelmente de tudo: cargas
perigosas, substâncias contaminadas, materiais radioativos, resíduos industriais e
uma prodigiosa galeria de substâncias nocivas que de quando em quando os
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serviços noticiosos informam por meio de texto e imagens, seu esparramamento
na direção das encostas serranas e das águas do reservatório Billings.
Nesta ordem de exposição, seria um juízo duvido imaginar que esta
sucessão de malefícios ambientais transcorreu sem algum tipo de sansão
estrutural. Afinal, a qualidade das águas metropolitanas é que está em jogo.
Neste sentido é que se poderia, justificadamente, obsequiar relativamente à
posição assumida pela Light/Eletropaulo, sob cuja responsabilidade sempre
repousou volume significativo destas mesmas águas. Recorde-se que tanto a
Light quanto a Eletropaulo posicionavam-se determinadamente enquanto
empresas de geração de energia. Na prática, estas seriam sócias no processo de
comprometimento das águas metropolitanas, isto pelo fato estarem interessadas
exclusivamente nos volumes colocados à disposição do seu sistema energético,
independentemente da qualidade do líquido.
É esta a opinião do benemérito defensor do meio ambiente Samuel Murgel
BRANCO:

“À companhia Light, então detentora do monopólio energético, não
interessava a questão do abastecimento, e muito menos da despoluição
do Tietê e da Billings, uma vez que esgotos, ao passarem por turbinas,
geram eletricidade do mesmo jeito. Na medida em que o Sistema Billings
foi-se tornando insuficiente - e como à Light não interessavam os
aproveitamentos de outros potenciais a jusante, que contrariavam seu
monopólio -, começou a crescer uma demanda de esgotos, para acionar
novas unidades instaladas em Cubatão” (1991:55, grifo nosso).

Assim, objetivamente, a Light-Eletropaulo tornaram-se parceiras de uma
política de geração de esgotos. Quanto mais esgotos fossem encaminhados para
o sistema, tanto melhor, pois desta forma a Light poderia gerar mais energia sem
arcar com qualquer custo adicional. Tal proposição está subjacente nas soluções
pensadas para o sistema Billings desde pelo menos os anos 50 (projetos GreeleyHansen, Hazen-Sawyer e Hibrace), nas quais os interesses da empresa para
direcionar os esgotos visando a geração de energia são manifestos. Estes
projetos contrastavam com a Solução Integrada, idealizada no bojo do PMDI,
datada do início dos anos 70 e que preservava os mananciais da Billings para
prover o abastecimento de água da RMSP.
A Solução Integrada prescrevia o fim das reversões e o tratamento dos
efluentes atrás da Serra da Cantareira, que só depois de purificados seriam
lançados no Tietê. Excluindo a importação de equipamentos e de know-how, esta
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proposta era mais barata - cerca de 40% do custo total das outros projetos - e era
singularmente prática. A Represa Billings, livre do flagelo do bombeamento de
esgotos, permitiria o fornecimento de água mais facilmente potabilizável para a
RMSP, ao mesmo tempo em que acentuaria sua vocação para o lazer, esportes
náuticos, recreação, pesca amadora e profissional. Concentrando apenas águas
limpas, a Represa deixaria de apresentar perigo para a saúde pública, sem contar
que o meio ambiente aquático e das matas dos arredores seriam intensamente
revitalizados (Cf Fig. 92). No plano, nas palavras do engenheiro Rodolfo Costa e
Silva, "não era o primado energético que dominava. Era o primado metropolitano,
o primado do desenvolvimento, a defesa da Billings" (in SEMASA, 1990:21).
Contudo, esta proposta contrariava os interesses da empresa, sendo, portanto
engavetada.
Assinale-se que levados em conta os interesses matriciais da Light e da sua
sucessora Eletropaulo, não seria surpreendente o alheamento de ambas quanto
aos problemas relacionados com o saneamento e abastecimento de água. Na
realidade, existe na raiz desta omissão uma ordem de motivações muito concreta,
que parecendo mais preocupada em produzir esgotos do que água potável
constituiu-se verdadeiramente numa “não-política” de águas doces. Ademais, a
inviabilização dos recursos hídricos como fonte de água potável para a
população, além de ser uma garantia para o monopólio energético da empresa
(por reforçar sua utilização para fins energéticos na ausência de qualquer outra
utilização possível), paralelamente fornecia um sólido argumento para a
implantação de caríssimos sistemas de abastecimento, um filão de contratos
milionários disputado pelas empreiteiras e evidentemente, pelas agências de
financiamento externo.
Seria possível ainda arrolar muitos outros impactos antropogênicos que
passaram a comprometer a funcionalidade da Bacia Hidrográfica Billings em
termos da produção hídrica. Dentre estes estão a eutrofização da água, a
contaminação

por

metais

pesados,

a

proliferação

de

microorganismos

patogênicos e de algas tóxicas. Uma outra conseqüência foi o assoreamento da
represa, desdobramento direto da erosão e do transporte dos mais variados
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Os Projetos Greeley-Hansen, Hazen-Sawyer e Hibrace previam o barramento do Tietê em
Pirapora e Edgar de Souza e dispositivos de bombeamento em Traição e Pedreira para levar
os esgotos até a represa Billings, para daí descer a Serra do Mar e gerar energia em
Cubatão.

Na Solução Integrada, os esgotos seriam conduzidos por um túnel, de Leopoldina para
detrás da serra, onde seriam tratados em Pirapora, numa cota mais baixa.

FIGURA 92 – Croqui referente às soluções propostas para o Sistema Billings
(Reproduzido de SEMASA, 1990)
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resíduos urbanos pelas chuvas, assim como pelo acúmulo de lama fecal resultante da decantação da parte sólida dos dejetos humanos presentes nos
esgotos - formando camadas com até sete metros de espessura em alguns
pontos do reservatório Billings. Estima-se que a capacidade do reservatório, em
decorrência do acúmulo de resíduos, diminuiu dos originais 1,23 bilhões de m³
para algo em torno de 1,16 bilhões (Cf GIUSTI, 2005:1).
O comprometimento incessante das águas do reservatório chegou a tal
ponto que visando a preservar o braço do Rio Grande voltado para abastecer o
ABC desde 1958, o governo do estado construiu em 1982 a Barragem Anchieta,
situada à altura da Via Anchieta, criando o Compartimento Rio Grande e o
Compartimento Pedreira da Billings. A barragem tinha o fito de impedir a
penetração de águas provenientes do bombeamento (de esgoto) no setor em que
a Sabesp capta água para o abastecimento (MACEDO, 1992:61).
Contudo, mesmo as águas desse trecho da Billings, coloquialmente definidas
como “mais limpas”, em razão dos processos de degradação que também se
repetem nesta área seriam, na melhor das hipóteses, apenas “menos sujas”. A
Billings, mais do que um reservatório tornou-se concretamente, na voz dos
críticos da destruição dos mananciais, no sucedâneo de uma lagoa de
estabilização, na qual a DBO dos esgotos é atenuada, antecipando processos
técnicos objetivando sua reutilização (passim, Semasa, 1990 e 1991).
A gravidade do passivo ambiental da represa Billings não passou
despercebida ao nascente movimento ambientalista da região. Em 1971, em
pleno regime militar, foi organizada uma primeira grande manifestação alertando
para a destruição da Billings. Encabeçada pelo saudoso ambientalista Fernando
Vitor, neste protesto os manifestantes participaram, dada as condições de
repressão política vigentes na época, totalmente encapuzados (Vide Fig. 93).
A partir deste episódio, nunca mais a degradação da Billings abandonou o
noticiário, agregando um número cada vez maior de cidadãos preocupados com o
destino deste lago artificial construído e mantido pela vontade humana, protestos
que se expressam nos campos da política, das manifestações populares e da sua
cultura. Na voz dos cantadores nordestinos que se tornaram patrimônio cultural
do Grande ABC, os mananciais se transformam em temas das cantorias dos
forrós e da literatura de cordel, sinal da assimilação de temática pelas classes
populares.
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FIGURA 93 - Manifestação contra a poluição da Billings: Ecologistas do ABC,
liderados por Fernando Vitor, protestam nas margens da represa contra a
poluição, no bairro de Eldorado Paulista, em Diadema (Fonte: Jornal O Povo,
edição de 21 de Novembro de 1971).
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FORRÓ DOS MANANCIAIS - CHICO SALEM

A água nasce no meio da minha terra
Vem maluco, vem galera sem respeito vem sujar
Vem construindo na beira da minha água
Vem tirando até o jeito da minha terra sustentar
Então não pode ser que a minha irmandade,
que minha comunidade não pare para olhar
que desse jeito, com sujeira, sem respeito
minha água vira lixo e logo, logo vai acabar
(Refrão)
Vai acabar, se não parar
Esse processo só depende de você
Manancial, vamos salvar
Senão não vamos ter mais água pra beber
Vai acabar, se não parar
Esse processo só depende de você
Manancial, vamos salvar
Senão não vamos ter mais água pra beber

E tão falando de uma certa lei que vem
Que vai por ordem no terreiro, que vai nos por no lugar
Que vai parar com esse negócio ilegal
De vender terra pro sujeito quem nem sabe como usar
E falta água, falta luz, dignidade, falta a capacidade de cuidar
manancial
E é por isso, meu cumpadre, meu parceiro, tome jeito, seja ordeiro
Que essa água vai acabar
(Refrão)
Vai acabar, se não parar
Esse processo só depende de você
Manancial, vamos salvar
Senão não vamos ter mais água pra beber
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CORDEL DOS MANANCIAIS - SEBASTIÃO MARINHO

Aprendi desde menino admirar a beleza
Da terra em brotam vidas, a infinita
grandeza
Do conjunto que compõe a suprema
natureza
Homens inescrupulosos, ambiciosos,
mesquinhos
estão poluindo os rios, queimando matas
e ninhos
Acabando com os peixes, animais e
passarinhos
Se o homem continuar nessa marcha
suicida
E a natureza sentir-se cada vez mais
agredida
A espécie humana na terra poderá ser
destruída
Quem agride a natureza não passa
impunemente
Ela sempre cobra alto, batendo forte na
gente
Com praga e epidemia, seca, calor e
enchente
Nesses últimos quinze anos São Paulo
cresceu demais
Muitas áreas invadidas sofreram danos
brutais
As mais afetadas foram áreas dos
mananciais
Áreas que espertalhões agem sutis como
cobras
Vendem lotes clandestinos no meio
dessas manobras
As áreas de proteção viram canteiro de
obras
Por faltar rede de esgotos, dejetos e
poluentes
Esses resíduos domésticos contaminam
as nascentes
Levando à morte nas águas, nos rios e
afluentes

Quem mora nos grandes centros
Disso só fica sabendo

Na hora em que vêem os peixes em
quantidade morrendo
Com lençol podre de algas, toda a represa
fedendo
Por lei toda área de proteção à ocupação
Morros, matas ciliares, encostas e rios
são
Preservadas permanentes com segura
proteção
Mananciais são as veias do corpo da
natureza
Águam o líquido da vida, disso temos a
certeza
Precisamos preservar essa fonte de
grandeza
Se a gente coloca lixo em áreas
inadequadas
Insetos e ratazanas invadem nossas
moradas
Com doenças que as crianças são as
mais prejudicadas
Para a superpopulação, moradia é um
dilema
Desmatam, invadem morros
Degradam todo o sistema
As leis dos homens encaram de frente
com o problema
Os comitês de bacias, com muita
seriedade
Envolvendo municípios, estado e
sociedade
Orientando e ouvindo de perto a
comunidade
São equipes de trabalho, o estado, a
prefeitura
Também a sociedade garantindo a água
pura
Para as populações de agora e a futura
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12.3. METRÓPOLE EXPANSIONISTA E DESTRUIÇÃO DOS MANANCIAIS
Como foi exposto, a questão dos mananciais tem se caracterizado pela
incorporação dos mais diversos sentidos, totalmente insuspeitos por ocasião do
seu surgimento. Deste modo, a represa Billings transitou da percepção enquanto
barragem energética para um entendimento firmado na imagem de uma “caixa
d’água metropolitana”, passando, em seguida, à sua metamorfose em um “objeto
ecológico”.
Em face do agravamento da crise hídrica e da erupção no seio da
consciência social de uma crise hídrica global, é evidente que este contexto
habilita o fortalecimento de um debate no qual as nuanças ambiental e hídrica, no
seu stricto sensu, além de não mais poderem ser dissociadas, tornam-se
relevantes para qualquer avaliação sobre a represa Billings.
Contudo, as mudanças ocorridas na forma de compreensão da Billings não
implicaram na paralisação da deterioração do reservatório. Pelo contrário, os anos
setenta e oitenta assistiram a um acentuamento deste processo, que alcançou
uma dimensão jamais vista na sua história. Ao mesmo tempo, as necessidades
hídricas da RMSP induziram o rebatimento dos problemas de abastecimento da
grande metrópole para áreas muito distantes, aliciadas ao papel de provedoras de
água doce para a metrópole sedenta.
O tempo se encarregou de demonstrar o equívoco desta estratégia. Seu
resultado mais evidente foi a semeadura de desgastantes disputas regionais
relacionadas com a posse dos recursos hídricos. Numa situação passível de ser
apontada para muitas outras RM do Brasil, a adoção da estratégia de reverter
bacias hidrográficas próximas à RMSP agravou um quadro de dificuldades de
acesso aos recursos hídricos, pois captando águas provenientes de outras
regiões, estas foram transformadas a contragosto em credoras de um ônus
hídrico que não era da sua responsabilidade.
Neste particular, recorde-se que a partir de meados dos 70 a sobrevivência
da RMSP passou a depender do suprimento fornecido pelo Sistema Cantareira,
gerado pela reversão de considerável volume de água doce da bacia do
Piracicaba. Fato em si mesmo gerador de tensões evidentes (até porque a região
do rio Piracicaba representa um importante pólo econômico do estado), a disputa
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pelos recursos hídricos desta bacia acabou determinando a revisão, em 2004, da
outorga original de água, datada de 1974, em favor de novos patamares de
utilização dos recursos hídricos.
Este é um dos motivos que instiga a considerar que a questão dos recursos
hídricos na metrópole tem conquistado contornos cada vez mais radicalizados,
solicitando medidas urgentes para o enfrentamento desta situação. Neste sentido,
o histórico do sistema Billings é dos mais ilustrativos. Resumidamente, com base
nos pressupostos que alicerçaram a gestão do sistema Billings, “os tributos pagos
pelo cidadão paulista para a manutenção de um genial sistema de geração de
energia”

(BRANCO,

1991:

57),

incluiriam

pelo

menos

quatro

graves

conseqüências para o conjunto da RMSP, das quais o cidadão comum ainda hoje
se ressente no seu cotidiano:

1) Comprometimento dos projetos de saneamento e de contenção das
enchentes na Grande São Paulo, sumariamente descartados através do poder de
influência da velha Light, uma vez que contrariavam seus interesses comerciais.
Entre estes projetos, estavam os propostos pelo engenheiro Saturnino de Brito,
responsável pelo saneamento de mais de cem cidades brasileiras e, com razão,
considerado uma das glórias da engenharia nacional. O plano de Saturnino de
Brito de 1904 previa o barramento de vários tributários do Tietê a montante de
São Paulo, ou seja, antes da cidade de São Paulo, contribuindo para regularizar
as enchentes e também como reserva hídrica para irrigação e abastecimento.
Outras propostas de engenharia, esboçadas por Catullo Flaquer Branco nos anos
30, previam a construção de barragens a jusante de São Paulo, as quais seriam
beneficiadas pelas obras regularizadoras de Saturnino de Brito. Porém,

...à Light não interessava nem uma, nem outra coisa. Assim como não lhe
interessou, mais tarde, o desvio dos esgotos da metrópole para o rio
Juqueri, desaguando, tratado, no Tietê a jusante e não a montante das
suas barragens energéticas (BRANCO, 1991:5).

Por conseguinte, a RMSP, que poderia ter controlado ou minimizado desde o
início do século o problema das enchentes, enfrenta até hoje os prejuízos
derivados das inundações (Ver a respeito, BRANCO, 2000:22/23). Ao mesmo
tempo, passou a arcar com as seqüelas da destruição dos equilíbrios da represa
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Billings, determinando a desvalorização das áreas marginais da represa, o
comprometimento da indústria pesqueira no vale do Tietê, no reservatório e no
estuário de Santos, perda de oportunidades de lazer, sem contar com o mau
cheiro que nos dias quentes devassa os domicílios de uma vasta região.

2) Uma vez inviabilizada a captação de água potável do Alto Tietê e da
Billings, foi desenvolvido em seu lugar o fantástico sistema Cantareira, “muito
mais caro, e em prejuízo das regiões doadoras” (ALVES, 1991:66). O “torvelinho
hídrico” criado pela Light agravou em escala estadual a crise dos recursos
hídricos, pois objetivamente “o problema da necessidade de reversão tende a
criar possíveis situações de conflito entre usuários de água de regiões vizinhas”
(AMARAL E SILVA, 1991:61). Através do Sistema Cantareira passa a ser feita a
reversão das águas das cabeceiras dos formadores do Rio Piracicaba,
transferindo-se o problema do abastecimento da RMSP para a região de
Campinas e partes do estado de Minas Gerais (Vide Fig. 94). Ademais, este
sistema funciona em detrimento de uma outra região metropolitana (Campinas),
ela mesma às voltas com demandas crescentes de água doce. Obra cara,
gastando milhares de quilowatts de energia para transpor a Serra da Cantareira,
constituía, nas palavras do engenheiro Rodolfo Costa e Silva, “um projeto de
antiengenharia e de antidesenvolvimento” (Semasa, 1990:15). Não obstante, do
ponto de vista da concessionária era, sobretudo, uma obra desejável,

...uma vez que traria para o Sistema Billings 33 m³/s de águas
provenientes de outras bacias, as quais, transformadas em esgotos, iriam
poluir a Represa Billings e o estuário santista, mas aumentariam
significativamente o seu potencial em Cubatão. Mesmo que em detrimento
da região de Piracicaba que, justamente no momento em que elevava o
seu potencial poluidor pela instalação de indústrias de celulose, de álcool,
de açúcar, etc., teve reduzidas as vazões diluidoras de seu rio (BRANCO,
1991:57).

O ponto culminante dessa reversão de águas na direção da RMSP seria
atingido pela execução do Projeto Juquiá, envolvendo a exploração dos recursos
hídricos da bacia do Ribeira do Iguape, no Sul do estado de São Paulo e
Nordeste do Paraná. O vale deste rio, uma das últimas reservas da Mata Atlântica
de grande porte do Brasil, é habitado por várias populações tradicionais, e o
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FIGURA 94 - Croqui do Sistema Cantareira e do Sistema Tietê-Billings
(Fonte: BRANCO, 1991:56)
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represamento deste rio redundaria nos mais sério impactos sócio-ambientais.
Situado a mais de 700 metros de desnível com relação à RMSP, a água do
Projeto Juquiá teria que ser bombeada por enormes instalações, uma verdadeira
cachoeira ao contrário.

3) Nesta perversa associação da política de geração de esgotos com o
torvelinho hídrico, o incentivo à “indústria das ocupações” constituiu seqüela direta
desta estratégia. As áreas dos mananciais, ao deixarem de incorporar qualquer
sentido em vista do descaso com a manutenção dos equilíbrios hidrológicos da
Billings, terminaram informalmente solicitadas para absorver as mazelas das nãomedidas metropolitanas, principalmente a demanda por moradia. Mais ainda, a
existência de uma legislação de ocupação territorial (justamente as leis de
proteção aos mananciais) terminou contraditoriamente incorporada ao mecanismo
de reprodução da especulação imobiliária. Estas áreas, na perspectiva de uma
ocupação irregular, oferecendo alto risco para seus ocupantes e sofrendo
restrições legais, são subvalorizadas no mercado imobiliário e, por conseguinte,
oferecidas a preços baixos para a população carente (LUSTOZA, 1991 e ALVES,
1991). Os mananciais, abandonados pelo governo estadual, que exemplarmente
sucateou sua fiscalização, foram deixados a sua própria sorte, tornando-se
rapidamente presa dos loteadores clandestinos. Desta forma, a região passou a
integrar a carteira imobiliária, gerando bairros inteiros como resultado da
especulação de terrenos em “lotes e prestações”, prática esta que, como registrou
Caio PRADO JR, consistiu no “maior veio de ouro que se descobriu nesta São
Paulo de Piratininga do século XX” (1998:74). Este processo, respaldando
práticas clientelísticas, licitou favoritismos e criou base de apoio para muitas
carreiras políticas:

Uma vez efetivada não só a venda como a ocupação dos lotes, saem os
loteadores ou seus testas-de-ferro na defesa dos trabalhadores aí
residentes, ajudando-os a formarem comissões ou associações de bairro
com a finalidade de reivindicarem junto ao poder público toda sorte de
infra-estrutura e serviços (OLIVEIRA, 1982b:134).

4) Por fim, terminando por materializar profunda desestruturação ambiental,
tendo-se em vista que os seus impactos geomorfológicos provocados são
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complexos e de solução muito difícil, a região ocupada dos mananciais tornou-se
palco privilegiado de deslizamentos, enchentes e outras calamidades que
assombram a pauta dos noticiosos da região (Fig. 95). Outro detalhamento desta
discussão corre por conta de que os problemas que emergiram da ocupação da
região dos mananciais, em tese protegidas por um vasto e minucioso corpo de
leis e decretos, constituem uma clara demonstração de que a existência de um
aparato legal não é, por si só, capaz de conter a ocupação dessas áreas (Ver
entre outros, SÓCRATES, GROSTEIN e TANAKA, 1985, BENÍCIO, 1995:76/77 e
DEL PRETTE, 2000:18). Isto, tanto pelo fato do governo do estado ter deixado de
aplicar a lei, renunciando gradativamente à sua fiscalização, quanto por
problemas estruturais da expansão da malha urbana, problemas aos quais se
agregou a prática generalizada do loteamento clandestino, sintomas distintos de
uma mesma postura. No que seria sintomático, diretrizes que nos anos oitenta
deveriam funcionar encadeadas com a preservação dos mananciais, não foram
encaminhadas. Dentre estas, pode-se mencionar a criação do Núcleo Industrial
da Zona Leste da capital e a implementação de obras de transporte de massa,
como a linha Leste-Oeste do Metrô. Ambos privilegiando um direcionamento da
expansão da RMSP tomando por eixo a calha do Tietê, sua execução poderia ao
menos poupar algo da pressão que tradicionalmente tem sido imposta aos
mananciais do ABCDMR (SÓCRATES, GROSTEIN e TANAKA, 1985: 29).

Estas considerações mostram que a metrópole não está localizada no vácuo,
isto é, numa situação ideal na qual não interferem agentes atuando de modo a
desequilibrar o sistema proposto. Deste modo seria permissível indagar: até que
ponto as políticas de planejamento estão habilitadas a dar conta de um problema
que se avoluma ano após ano, se de facto a dinâmica da expansão da metrópole
é regrada antes pelas “não-políticas” do que por corpos legais que são ignorados
ou transformados em letra morta? Qual seria a repercussão deste contexto para a
questão dos mananciais, que adentrou nos anos noventa e no novo milênio
dotada de ampla notoriedade pública? Estaria ela correspondida por respostas
institucionais novas? E quais seriam as alternativas colocadas para a represa
Billings em face das novas formas de gerenciamento da economia e da
sociedade?
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FIGURA 95 - Situação de Risco nos Mananciais do ABC: A foto acima
mostra uma favela situada na região dos mananciais de São
Bernardo do Campo no início dos anos 90. Em razão do perfil
pedológico deste solo, as precipitações pluviométricas, através da
erosão laminar, originam a formação de sulcos profundos, na ordem
de dez a quinze metros, que terminam por engolir em meio a chuvas
torrenciais, os habitantes destas precárias construções (Foto:
Iconoteca do Vereador Wagner Lino Alves, 1991, São Bernardo do
Campo, SP, gentilmente fornecida ao autor).
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Repetindo a advertência contestadora do otimismo fácil, um dado crucial é
que a ocupação dos mananciais, que conquistou impulso nas décadas anteriores,
não tem dado mostras de arrefecimento. Pelo contrário, esta foi catalisada a partir
dos anos noventa pelo recrudescimento da crise social. Esta nova onda de
ocupações ocorre ao mesmo tempo em que o país se integra na chamada “ordem
neoliberal”, uma estratégia de gerenciamento da economia que tem sido
associada, dentre outras seqüelas, com a expansão da pobreza e ao
esgarçamento do tecido social (Vide BOITO JÚNIOR, 1999:86/110).
No Brasil, o receituário neoliberal pautou a conduta do governo Fernando
Collor de Mello (1990-1992), do interregno Itamar Franco (1992-1994), as duas
gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1999 e 1999-2002), e
mais recentemente, do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-).

A este

respeito, o histórico deste processo revela um modo subalterno da forma como se
deu o ingresso do país na globalização. Similarmente a várias outras nações
periféricas, não foi propriamente o Brasil que decidiu entrar na globalização, mas
antes, foi esta que decidiu entrar no país, um processo que regido pela rapidez,
tornou-se um incontrolável atrator gerador de desordem (SANTOS, 1997:4/5).
Assim,

paralelamente

à

“desregulamentação

da

economia”,

outra

conseqüência desta estratégia econômica foi uma acelerada terceirização da
economia regional - que, aliás, também se verificou na capital e em muitas outras
cidades brasileiras - eclodindo em meio a uma torrente de mudanças abruptas
que acirraram ainda mais o quadro de desarmonias já existentes no Grande ABC.
Neste novo marco, nota-se uma queda do peso relativo da indústria, substituído
pelo crescimento do comércio e do setor de serviços. Porém, esta tendência não
redundou nem no revigoramento e tampouco em saúde econômica para o ABC
paulista. O setor industrial realizou drásticas reduções de mão-de-obra. Mas
simultaneamente, o setor terciário absorveu uma minoria dos trabalhadores
dispensados pela indústria (Cf PENHA, 1992).
Afiançando a constatação do parágrafo anterior, ressalve-se que a expansão
global do terciário nos finais do século XX, não reflete meramente uma “absorção”
das atividades produtivas pela nebulosa “área de serviços”. Na realidade, antes
condiz com a transformação das atividades produtivas, que passaram a
incorporar mais tecnologias, mais conhecimentos e mais trabalho indireto
(DOWBOR, 2001:11). Coerentemente, recorda Alain LIPIETZ, a “terceirização” da
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economia é indissociável de uma constante polarização de qualificações e
rendimentos, com nítidos reflexos no dinamismo espacial (1986). No ABC
paulista, estes novos direcionamentos catalisaram os mecanismos existentes de
exclusão social, confirmando os mananciais como uma alternativa para a
“moradia de baixo custo”.
A transformação na paisagem urbana regional como conseqüência deste
movimento, transparece nitidamente no relato da geógrafa Elaine KUVASNEY do
percurso da C.P.T.M. em meados dos anos noventa:

No trem, é fácil perceber o quanto essa parte do ABC funciona como
”dormitório” da população trabalhadora nas indústrias e, principalmente, no
setor de serviços de São Paulo e das cidades mais próximas: pelo fluxo de
pessoas que embarcam - a partir das cinco horas da tarde - que cresce
continuamente a partir do Ipiranga, e que começam a desembarcar, em
grandes contingentes, somente a partir das estações de Mauá, Guapituba
- distrito de Mauá - Ribeirão Pires, que ainda cultiva um ar bucólico de
cidadezinha do interior, e Rio Grande da Serra, onde predomina, em
grandes loteamentos, o estilo denominado de ‘autoconstrução’, cujo único
componente da infra-estrutura urbana parece ser o poste de luz para a
quase totalidade de suas residências (1996:8).

Regionalmente, a conseqüência direta desta reformulação urbana foi o
incremento da ocupação dos mananciais. No caso da RMSP - e longe de
constituir mera coincidência - a sensível desaceleração nos índices de
crescimento demográfico das áreas centrais da metrópole foi acompanhada de
uma dinâmica exatamente oposta nas regiões e nos municípios dispostos em
colar ao núcleo central da região metropolitana (Vide Fig. 96 e 97). Analisando
este fenômeno, acentua o texto do geógrafo Marcos Estevan DEL PRETTE:

...A expulsão da população das áreas centrais, tanto do pólo principal, a
cidade de São Paulo, quanto nos pólos secundários, como o ABCD, tem
deixado um rastro de problemas para a própria RMSP. A ‘faxina’ do
centro, patrocinada pelas novas demandas de triunfante sociedade das
finanças, da alta tecnologia, do marketing e dos serviços sofisticados, em
substituição à unidade fabril que tem procurado o interior do estado, tem
varrido para baixo do tapete um grande contingente populacional, bem
como uma massa de força-de-trabalho sem qualificação ou
semiqualificada. A cobrança dessa pesada conta tem sido feita de
diversas formas: no caso dos mananciais, a RMSP tem cada vez mais
dificuldades de suprir a todos com água de boa qualidade (2000:188).
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FIGURA 96 - Mapa do Crescimento da Mancha Urbana da RMSP
(Fonte: <http://barreiros.arq.br/RMSP/metropolitana.htm>,
escala aproximada 1:846.242, acesso: 21-07-2005)
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FIGURA 97 - Mapa do Crescimento Demográfico na RMSP 1991-96
(Fonte: <http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/m04-adm/>,
acesso: 21-07-2005)
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Por isso mesmo, a Bacia Hidrográfica Billings perdeu, entre 1989 e 1999,
mais de 6% da sua cobertura florestal, sendo que as áreas urbanas consolidadas
ou não-consolidadas apresentaram relativamente a 1989 um aumento de 27,3% e
47,9%, uma progressão comportando impactos de toda ordem para os
mananciais, unidades de conservação e evidentemente, para o abastecimento de
água e a qualidade de vida urbana (Cf Fig. 98-103). Esta aferição é conotada por
prognósticos sombrios quando se sabe que 37% da ocupação urbana registrada
no período em questão (1989-1999), ocorreu em áreas caracterizadas por sérias
ou severas restrições ambientais.
Quanto às favelas, foco em especial de escabrosos infortúnios, estas
apresentaram em 1996, relativamente a 1991, um índice de crescimento 54,53%
mais alto (WHATELY e CAPOBIANCO, 2002:7 e 33/42). A população que habita
os mananciais do ABC foi calculada no ano 2000 em 700 mil pessoas, vivendo
em condições habitacionais precárias e à margem das possíveis benesses que o
meio urbano poderia oferecer. Indiscutivelmente, esta vaga de ocupações está
fadada a se tornar o fulcro dos mais sérios desafios urbanos, a começar pela
intratabilidade dos problemas que suscita.
Estivesse este emaranhado de problemas restrito à ocupação irregular dos
mananciais, a discussão desta questão sugeriria uma pauta bem menos provida
do que aquela que engorda a agenda dos planejadores e dos movimentos
conservacionistas. Acontece que além dos conflitos com a especulação
imobiliária, desenvolve-se, por exemplo, a atividade minerária (Vide Fig. 104),
origem de uma diversidade de agressões ambientais. Na bacia da Billings,
explora-se areia, granito para brita, cascalho e água mineral. Destas atividades,
apenas esta última é considerada compatível com as especificidades da região. A
mineração clandestina é freqüente, como no caso dos portos de areia,
disseminados por toda a bacia da Billings e nem sempre alcançados por medidas
judiciais (Fig. 105).
Paralelamente aos efeitos deletérios diretos decorrentes das atividades
empresariais, os mananciais são ainda requisitados para subsidiar a expansão da
rede de comunicação interna da RMSP, caso do Anel Rodoviário ou Rodoanel
Mário Covas, cujo trecho sul corta em cheio os mananciais da Billings. Esta mega
obra viária, cuja seção Oeste já foi liberada para o tráfego, possui mais de 2/3 dos
trechos Sul, Norte e Leste projetados para atravessar áreas de mananciais,
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FIGURA 98 - Mapa da Bacia Billings: Evolução da Cobertura Florestal 1989-1999
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 99 - Mapa da Bacia Billings: Cobertura Florestal em 1999
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 100 - Mapa da Bacia da Billings: Unidades de Conservação e Áreas
de Proteção Especial (Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 101 - Mapa da Bacia da Billings: Uso do Solo em 1989
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 102 - Mapa da Bacia da Billings: Uso do Solo em 1999
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 103 - Mapa da Bacia da Billings: Evolução da Urbanização 1989-1999
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 104 - Mapa da Bacia da Billings: Atividade Minerária
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 105 - Porto de areia abandonado em Ribeirão Pires: Funcionando durante
muitos anos nas proximidades do Córrego Ribeirão Pires, a instalação aqui retratada foi
lacrada em 1996 (Foto: Maurício Waldman, Dezembro de 2003).
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comprometendo ainda mais os equilíbrios de regiões submetidas nas últimas
décadas a toda sorte de constrangimentos socioambientais (Cf Fig. 106 e 107).
Para completar, o reservatório constitui destinação final de prodigiosa gama
de efluentes líquidos e sólidos (Fig. 108). Originários das descargas industriais,
das emanações de lixões desativados, das ligações clandestinas de esgoto, do
descarte aleatório de entulho e da disposição “informal” de resíduos compostos
por sortida miscelânea que se estende do lixo industrial às pilhas de uso
domiciliar jogadas ao léu pelo comércio urbano, tudo isso forma uma somatória de
adversidades cujo epílogo não pode ser outro que o comprometimento das águas
da represa.
A dramaticidade desta situação se evidencia quando se sabe que a partir de
agosto de 2000 a escassez de água na RMSP obrigou a Sabesp a desviar 2 m³/s
de água bruta do compartimento pedreira da Billings, isto é, sem tratamento, para
o Sistema Guarapiranga, responsável pelo atendimento da Região Sudeste do
município de São Paulo. O dado alarmante é que mesmo este patamar de
retiradas foi considerado insuficiente, sendo o nível de transporte elevado para 4
m³/s, transpostos da Billings para os sistemas Guarapiranga-Cotia.
Esta transposição de águas, autorizada e implantada em 2000 pelo então
governador Mario Covas ao arrepio de qualquer estudo ambiental prévio, poderá,
por sua vez, contaminar e inviabilizar de vez o Sistema Guarapiranga. Este
sistema foi nos últimos trinta anos acometido por toda sorte de agressões e
transgressões ambientais (Vide BENÍCIO, 1995). Para completar, tem assistido,
de acordo com estudo divulgado em 2002 por Marussia Whately, do Instituto
Sócio Ambiental (ISA), a um fenomenal avanço da ocupação urbana, da ordem de
50% entre 1989 e 199635.
Finalizando, o primado energético que durante décadas hegemonizou na
prática o gerenciamento da represa não tem dado mostras de recuo na sua
determinação em pensar a Billings como mera reserva hídrica destinada a mover
as turbinas da Usina Henry Borden. Um claro sinal desta linha de conduta foi a
proposta do governador Mário Covas em 2000, de incorporar a Empresa
Metropolitana de Águas e Energia S.A. (EMAE) à Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Este primado, como se viu,
35

Diário do Grande ABC, edição de 24-03-2002, in Mananciais da Região Metropolitana de São
Paulo: <http://www.socioambiental.org/prg/man.shtm>.
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FIGURA 106 - Mapa do Trajeto do Rodoanel na RMSP
(Fonte: <http://www.seade.gov.br/negocios/Mapa%20Rodoanel.jpg>,
escala aproximada 1:307.690, acesso: 11-06-2005)
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FIGURA 107 - Mapa do Trajeto do Rodoanel na Bacia Billings
(Fonte: ISA, 2002).
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FIGURA 108 - Mapa da Bacia da Billings: Disposição Irregular de Efluentes
(Fonte: ISA, 2002).
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materializado primeiramente pela antiga Light e sustentado pela Eletropaulo,
mantém toda a sua atualidade para a atual EMAE, que busca recuperar o antigo
privilégio do sistema.
A EMAE é sucessora histórica do binômio Light-Eletropaulo. Com o
programa de privatização de coloração neoliberal proposto pela administração
Mario Covas em 1995, a Eletropaulo foi reestruturada em 31 de dezembro de
1997, originando quatro empresas: a Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de
São Paulo S. A., a Empresa Bandeirante de Energia S. A. (EBE), a Empresa
Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S. A. (EPTE) e a Empresa
Metropolitana de Águas e Energia S. A. (EMAE). Destas, as duas últimas
permanecem estatais. A EMAE, sociedade criada pela Lei Estadual nº 9.631 (de
julho de 1996), detém a concessão de produção e comercialização de energia
hidrelétrica e termelétrica gerada a partir dos recursos hídricos da RMSP, com
obrigação legal de controlar as cheias nas sub-bacias do Alto Tietê.
Assinale-se que em 1993, depois de continuada mobilização do movimento
ecologista e atendendo a recomendação do Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CONSEMA), o governo de São Paulo restringiu definitivamente o bombeamento
Tietê-Billings à situação de ameaça de enchentes. Inelutavelmente, esta decisão
acatava uma preliminar constitucional - na realidade uma grande vitória lograda
em 1989 pelos ambientalistas do ESP - que adjudicava na Constituição do Estado
de São Paulo, junto às suas Disposições Transitórias constantes no Artigo 46, o
prazo de três anos para impedir o bombeamento de esgotos.
Independentemente de qualquer pré-julgamento, a citada armadura jurídica
impunha o que está reproduzido a seguir:

...No prazo de três anos, a contar da promulgação desta Constituição,
ficam os Poderes Públicos Estadual e Municipal obrigados a tomar
medidas eficazes para impedir o bombeamento de águas servidas, dejetos
e de outras substâncias poluentes para a represa Billings. Parágrafo
Único: Qualquer que seja a solução a ser adotada, fica o Estado obrigado
a consultar permanentemente os Poderes Públicos dos Municípios
afetados (Constituição do Estado de São Paulo, 1989:44).

É importante considerar que frente ao quadro deteriorado apresentado pelo
reservatório, mesmo o bombeamento esporádico contribui consideravelmente
para o agravamento das condições ambientais da represa, prejudicando sua
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recuperação (Vide WHATELY e CAPOBIANCO, 2002:16). Além disso, o governo
paulista continuou pressionado pelos mais diversos círculos e grupos econômicos
com o objetivo confesso de reativar a hidrelétrica.
Na ótica destes setores, a potência instalada de 889 MW da UHE Henry
Borden (63% da capacidade instalada total da EMAE), cuja produção foi, desde
Outubro de 1992 reduzida em 75% em virtude do fim do bombeamento da água
proveniente da reversão das águas da Bacia Tiête-Pinheiros, é um consagrado
motivo de insatisfação. Muitos setores empresariais da RMSP e da Baixada
Santista constantemente colocam a questão da reativação da Usina em nome de
uma argumentação que repete os clássicos jargões desenvolvimentistas.
Entretanto, em face dos impeditivos legais existentes, é óbvio que seria
necessário encontrar outro caminho para reconquistar o que poderia ser julgado
como “privilégio perdido”. Nesse contexto, eis que é apresentado pelo governo
Geraldo Alckmin o polêmico projeto de “recuperação” do rio Pinheiros, baseado
na flotação das suas águas. Este método constitui, na realidade, uma das etapas
dos sistemas convencionais de tratamento de esgoto, utilizando processos físicoquímicos para agrupar as partículas sólidas de sujeira, concentrando-as na
superfície da água para facilitar sua retirada.
No entanto, a técnica jamais foi aplicada em rios do porte do rio Pinheiros e
tampouco como método único de despoluição de águas destinadas ao
abastecimento. Embora técnicos estaduais sustentem que a flotação pode
garantir para a água um patamar de qualidade compatível para o abastecimento
público - seria, no caso, o padrão de Classe 2 para as águas, assim definido na
Resolução nº 20/86 do CONAMA - não existe consenso entre os especialistas
quanto ao sucesso da proposta.
Assim, na opinião do engenheiro Élio Lopes dos Santos, perito do Ministério
Público, o sistema de tratamento pela flotação vai enviar muito material orgânico
para a Billings, piorando a qualidade da água. Diz ele, “como a flotação só tira
65% do material orgânico, a Billings passará a receber 17,5 m³ de esgoto por
segundo, além de amônia total, metais pesados em estado solúvel e pesticidas
organoclorados” (MUG, 2004). Um outro parecer, do engenheiro Ivanildo
Hespanhol, conhecido especialista em saneamento, aponta risco para a saúde da
população, pois a água revertida para a Billings poderia trazer mais
contaminações: “Em 40 anos de trabalho, nunca vi um método de despoluição
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baseado num processo de uma fase só, como a flotação, dar certo”
(GONÇALVES NETO, 2001).
Existem também problemas logísticos que aguardam resposta adequada.
Exemplificando, ninguém conseguiu até o presente momento determinar qual
seria o destino final do formidável montante de lodo resultante da flotação. Para a
exeqüibilidade do projeto, seriam necessárias áreas aptas a receberem enorme
quantidade de lodo em cuja constituição estão presentes substâncias perigosas
de índole diversa. Estima-se que seria necessário um caminhão com capacidade
para 10 toneladas saindo a cada sete minutos das estações do projeto de flotação
para dar conta das cerca de 540 toneladas de rejeitos diários (Cf PRECONEA,
2003). Na seqüência, diante das incertezas existentes, o mínimo que se poderia
esperar do governo de Estado seria a realização de um estudo prévio de impacto
ambiental que apontasse os riscos e a viabilidade ambiental de um
empreendimento desse porte (Vide CAMPANILLI, 2002).
Porém, no que evidencia a fragilidade das salvaguardas ambientais e dos
mecanismos de participação da sociedade civil, o projeto sequer foi apresentado
ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), descumprindo a
legislação em vigor e desrespeitando esta instância de decisão. Naturalmente, a
atitude suscita justificadas suspeitas sobre os reais motivos que estariam
impedindo a apresentação da proposta pelo governo estadual junto à sociedade
civil, assim como sobre a possível debilidade do cabedal técnico que subsidia a
proposta da flotação. Na realidade, a atuação do governo do Estado reproduz o
comportamento habitual das administrações estaduais de atropelar as cautelas
ambientais que julga constituírem obstáculo para a efetivação das suas
propostas.
Outro ponto preocupante é que uma vez mais se está diante de um projeto
pontual, fragmentado e divorciado de uma visão de conjunto. Nesta perspectiva,
estaria fadado a reproduzir equívocos inerentes às visões de curto prazo. Esta
apreciação é flagrante, por exemplo, no próprio aspecto setorial da proposta, pois
isola a questão do tratamento da água das diversas outras que, como se viu,
impactam os recursos hídricos, a começar pela ocupação dos mananciais.
Implicitamente, o projeto repete o primado energético enquanto epicentro do
gerenciamento dos recursos hídricos, relegando o planejamento urbano e o
abastecimento de água a um simplório segundo plano.
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De resto, a insistência dos pronunciamentos oficiais em apontarem a flotação
como forma de alavancar uma projeção bem mais substanciosa para a EMAE no
parque nacional gerador de energia sugere que, acima de tudo, o que está em
jogo é o retorno, sob novas roupagens, do bombeamento do Tietê na direção da
Billings com o objetivo de recompor a capacidade de produção de energia da
UHE Henry Borden. Com isso, o cenário que se desenha é a continuidade do
fornecimento para a população de uma água bebível, mas não potável, com o que
o torvelinho hídrico torna-se mais do que nunca uma ameaça direta para o futuro
da RMSP.
É nesta conjuntura que a Billings se prontifica novamente ao papel de
“divisor de águas” das políticas públicas, especialmente as voltadas para os
recursos hídricos. A Billings, através das suas diversas derivações, atende com
base na média de 112,57m³/hab/ano (SABESP, 2004), as demandas de 3,75
milhões pessoas, contingente que pode ser ampliado até um máximo de 4,2
milhões, no caso pressupondo o aproveitamento da vazão total da represa,
calculada em torno de 15 m³/s (Cf GIUSTI, 2005:39). Com este dado em mãos e
atentos à radicalização visceral da escassez de água potável, a tragédia dos
mananciais do ABC torna-se uma das mais dantescas e inacreditáveis agressões
encetadas contra o meio ambiente e a sociedade civil brasileira.
A questão aponta para a necessidade de se serem repensadas as
prioridades colocadas aos recursos hídricos. Nesta linha de argumentação, o
comprometimento da qualidade dos corpos líquidos com base na preocupação
em priorizar a demanda de energia ou quaisquer outras em detrimento da
população evidencia uma perigosa inversão de valores que coloca em risco os
mais genuínos interesses do cidadão.
E nada melhor do que estimular este debate para que então se possa, com
toda determinação possível, resgatar o conceito de que a vida é a finalidade
última da água.
E que assim seja!
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PARTE V

EM BUSCA DE UM FINAL TRANSITÓRIO...
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REPENSANDO UM TRAJETO
Exibir um mostruário de conclusões constitui sumamente um exercício de
síntese. Uma tábua explicativa composta por parágrafos breves auxilia todos
aqueles que atravessaram uma discussão no sentido de alinhavar o que haveria
de mais significativo num assunto. E, a pretensão suprema deste esforço seria a
de despertar aqueles apontamentos que, por sedução ou intelecção, passaram a
habitar os recônditos da memória.
Não

haveria

como

detalhar

excessivamente

este

empreendimento.

Especialmente por estar inscrito no campo do saber geográfico, este exige
cautela quanto às escalas utilizadas e assim sendo não seria cabível abusar
desta iniciativa. Não existe inimigo maior da compreensão da realidade do que o
furor da minuciosidade. Esta, antes de colaborar para o entendimento, tem por
intenção oculta exatamente o oposto: a cegueira, a escuridão e o aleitamento do
irreal, muitas vezes manipulando a concretude para alçar-se à legitimidade que
procura contraditoriamente negar.
Como me empenhei em demonstrar, Água e Metrópole: Limites e
Expectativas do Tempo constitui um trabalho que versa sobre a dificuldade
crescente da maioria da humanidade ser atendida nas suas demandas por água
doce. Como recorte analítico foram postuladas três referências básicas. Duas
destas - água e metrópole - constituíram o eixo da discussão. Ambas, por sua
vez, tiveram por proposta serem apreendidas através do crivo da modernidade e
particularmente, da sua temporalidade, esta última uma polarização que constituí
o sustentáculo da sociedade ocidental enquanto marco civilizatório.
Ordenação que se impõe por si mesma após serem folheadas as páginas
desta tese, todos estes pontos foram exaustivamente pensados nas implicações
mantidas com a questão ambiental, avaliada nos inelutáveis realçamentos que
tanto o espaço quanto o tempo impõem para a percepção de uma questão tão
delicada e vital para o futuro próximo que se descortina para toda a humanidade,
habitante de um mesmo Planeta.
Em especial, esta admoestação foi dirigida para a RMSP e ao Grande ABC,
espaços que reconhecidamente embalaram as expectativas do autor desta tese.
Como objetivo manifesto, foram entendidos enquanto presságio concreto do que
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ESCALAS DA REALIDADE
“... Naquele império, a arte da cartografia atingiu tal perfeição que o
mapa duma só província ocupava toda uma cidade, e o mapa do
império, toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos
não satisfaziam e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do
império que tinha o tamanho do império e coincidia ponto por ponto
com ele. Menos apegadas ao estudo da cartografia, as gerações
seguintes entenderam que esse extenso mapa era inútil e não sem
piedade o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos
desertos do Oeste subsistem despedaçadas ruínas do mapa,
habitadas por animais e por mendigos”.
(Suarez Miranda: Viagens de Varões Prudentes, livro quarto, capítulo
XIV, 1658, Jorge Luís Borges, História Universal da Infâmia, página 31
e Alfarrábios em Couro, página 1).
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se pode esperar quanto à gestão das águas doces brasileiras na hipótese de ser
postergada a implantação de uma política justa, séria e decente para este
recurso, dado que se associa indelevelmente ao enfrentamento de várias outras
questões, dentre estas a social e a urbana.
Sem esta disposição, não haverá como pensar uma política real de defesa
ambiental. Talvez exatamente esta seja a dificuldade principal desta empreitada:
pensar, perceber, decidir.
Credita-se ao filósofo alemão Günther Anders, o ácido diagnóstico pelo qual
o conceito de progresso nos faz cegos frente ao apocalipse (Di Antiquierbeit des
Menschen). Nesta perspectiva,

...isto equivale dizer que nossos olhos foram anestesiados, sedados, para
não mais ver os cenários catastróficos que o homem constrói no seu afã
de apropriação ilimitada do mundo (BAITELLO JUNIOR, 2005:19).

Exatamente por esta razão, quaisquer pruridos que poderiam incentivar
eventual timidez em proclamar o óbvio devem ser abandonados em favor de uma
posição clara e inequívoca. Com este intuito dar-se-á forma a este capítulo final,
reunindo especulações reunidas com base em quatro blocos formados por
considerações relacionadas aos recortes básicos desta tese.
A saber, estas seriam as referentes ao tempo e ao espaço, as cabíveis à
cidade, as dirigidas à água e finalmente, as que se inseririam no anel definidor
das nossas expectativas, qual seja, as opções possíveis frente à questão
ambiental.

A ENCRUZILHADA DOS TEMPOS MODERNOS
Seguramente, seria impossível deixar de registrar as seqüelas que o
desencaixe promovido pelo tempo linear e progressivo imprimiu ao cotidiano
moderno, responsável por parte substancial do cardápio relativo à crise
socioambiental da modernidade.
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Elemento constitutivo do seu próprio modo de ser, o mundo contemporâneo,
apesar de vivenciar uma crise cuja origem é a poderosa fruição da temporalidade,
se vê instado a lançar mão da mesma ordenação do tempo que lhe é peculiar
quando intenta resolver os desequilíbrios gerados pela sua apresentação junto ao
espaço. Alicerçada no tempo e não no espaço, a modernidade volta-se, em vista
de constituir-se a partir de matrizes temporais, ao equacionamento e superação
dos seus dilemas mediante a aplicação de conteúdos ainda mais superlativos de
tempo ao espaço articulado.
A rigor, todas as recentes inovações tecnológicas se inscreveriam nesta
preocupação. Elas estão aplicadas no domínio da produção e dos serviços, caso,
por exemplo, a robótica, a informática, a telefonia celular e as redes
computadorizadas on-line, indissociáveis do sistema de engenharia moderno.
Estas matrizes eletro-eletrônicas possuem como denominador comum o
aprofundamento do distanciamento do homem dos referenciais espaciais,
exaltando ainda mais, ao invés de atenuar, a rapidez como um sinônimo da vida
moderna, particularmente da urbana.
Contudo, estas soluções desfrutam de fôlego curto. Mesmo quando bem
sucedidas as novas matrizes temporais são usufruídas por poucos, fragilizando,
ao contrário de fortalecer, as premissas nas quais se assenta o status quo. O
resultado, como se pode observar, tem sido o dramático acentuamento da
desigualdade entre classes, grupos, povos e nações. Neste admirável novo
mundo global, as elites procuram precaver-se dos avanços de uma “horda
moderna” composta por uma incontida multidão de excluídos, de “outros”. Estes,
primeiramente usurpados do seu tempo e a seguir desespacializados, alimentam
o crescimento desmesurado da chamada “cidade informal”, satanizada pelo
imaginário afluente como origem de todos os males.
Deste modo, o mundo contemporâneo reinventa os antigos espaços
estanques que ornamentavam o cosmos-natureza de outrora. As fronteiras dos
bolsões de afluência, enrijecendo-se a cada dia que passa, constituem um
emolumento do engenho humano colocado a serviço dos senhores do tempo. O
objetivo destes dispositivos, formados por guaritas, muros de concreto, cães
amestrados, alarmes sonoros, segurança particular, cercas eletrônicas e barreiras
panópticas é deter, praticamente a qualquer custo, uma multidão de excluídos
que gradativamente são revestidos dos signos da bestialidade social, cultural e
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biológica. A imagem do excluído é cada vez mais conotada por uma iconografia
de horrores, um retrato invertido das qualidades que os afluentes julgam possuir.
No passado, as prepotentes monarquias da Velha Ásia ergueram longas
muralhas visando impedir a fuga de seus súditos. Hoje, ocorre justamente o
inverso: elas são construídas para impedir que entrem. Estas novas muralhas da
China, dividindo hemisférios, países, regiões, bairros e cidades constituem,
portanto, expressão de uma lógica de exclusão e não simploriamente de
contenção. Isto porque as barreiras não são erguidas para manter estes novos
bárbaros ou, estes aspirantes a alienígenas nos limites de uma “periferia cósmica”
do universo. Antes, o objetivo é perpetuá-los enquanto sujeitos de uma integração
desigual no sistema mundial existente.
Fazendo uso de uma logística típica dos bunkers, os setores afluentes da
modernidade parecem empenhados em encarcerarem-se a si mesmos, erguendo
por toda parte sofisticados mecanismos de controle das entradas e das saídas
dos seus sistemas de engenharia, enquistando residências e emparedando
bairros, cidades, regiões e países. Neste contexto, não é nada fortuito o sucesso
da Internet e de outras formas de contato virtual, pois permitem que as relações
se façam prescindido do espaço enquanto veículo de contato. Não falta ainda a
muitos destes closed sistems um “toque ecológico”, um atrativo adicional que
busca restaurar nestes espaços um contato com o “meio natural”, colocado a
salvo dos humanos hostis.
Refletindo desajustes funcionais, ou, uma desordem que é apenas a ordem
do possível (SANTOS, 1988:66), esta entropia não é sentida unicamente a partir
de uma ótica de exterioridade, dos outros que buscam coabitar o espaço
geográfico. O homem contemporâneo está em conflito permanente com o outro
de si mesmo, visto como uma espécie de intruso alojado no seu interior, um
“invasor de corpo” preocupado em devorá-lo por dentro e, quem sabe, assumir de
vez sua corporalidade. Separado física e psiquicamente dos seus semelhantes,
fica comprometido para o homem moderno qualquer vínculo duradouro e sincero
do indivíduo com o coletivo e com o espaço público (SENNETT, 1993).
No seu estágio atual, a modernidade propõe rupturas de amplitude radical,
provocadora de intervenções científicas que afetam o ser físico do homem e a sua
constituição biológica. A fascinação com sofisticados dispositivos eletrônicos
potencializando no homem, suas agilidades e habilidades (hereditárias ou não) ou
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por seres naturais recombinados, respondem pelas inflexões profundas que
germinaram das expectativas do tempo linear. Assunto explorado por uma
filmografia “popular” de certo vulto, sua veiculação pode ser entendida pelo
prisma da exploração de novos “territórios imaginários”, pelos quais a mídia
estaria colonizando uma futura percepção do real.
Todavia, a despeito da força enorme que estas prefigurações incorporam e
do próprio movimento inercial dos sistemas de engenharia modernos, ainda assim
poder-se-ia objetar o entendimento de que os humanos sejam prisioneiros de uma
torrente que irresistivelmente os arrasta para um abismo sem fim. Construções
imaginárias como esta, aparecendo em muitas culturas antigas, possuem, no final
das contas, suas antinomias. Assim, na antiga mesopotâmia Tiamat, sintetizando
o caos e as forças do abismo, polariza com Marduk, augusto instaurador da
ordem. Mais tarde, o Zoroastrismo, repete esta locução. Tal como no duelo
mesopotâmico, a ordem, agora encarnada em Ahura Mazda, o Senhor Sábio,
duela com o dragão Ariman, considerado Príncipe das Trevas, da morte, da
mentira e do engano.
Em suma, a totalidade dos sistemas religiosos e de pensamento nos propõe
continuamente a possibilidade de alternativas e de abertura de novos caminhos,
assertiva que também seria válida para este momento em que a modernidade
está postada em uma encruzilhada. Resgatando um ensinamento do físico Ilya
Prigogine, a produção de entropia sempre contém dois elementos dialéticos: um
elemento criador de desordem, mas também um elemento gerador da ordem. E
os dois, estão continuadamente ligados (PRIGOGINE, 1991:39).
É esta a dinâmica que permite identificar iniciativas que contestam o modo
de ser da modernidade, questionando diferentes interfaces nas quais a
aceleração firmou seu império. Sumariamente, poder-se-ia citar o caso da
agricultura orgânica, da energia solar, da reeducação alimentar, das condutas
baseadas no minimalismo e na simplicidade voluntária, dos movimentos
antiautomóvel, da contestação à televisão e das mobilizações voltadas para a
renaturalização dos rios, todas assimilando um nítido referencial ambientalista.
Mas, na torrente impetuosa de um tempo voraz e aniquilador, supremo
animador de um sistema promotor da insatisfação permanente, constituiria uma
suprema ingenuidade subestimar o potencial destrutivo da temporalidade
moderna e o quanto ela já foi internalizada por vasta maioria dos humanos.
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Sinal de que as tentativas de alterar este quadro serão submetidas às mais
duras provas.

OS LIMITES DA GRANDE METRÓPOLE
Faz 34 anos que um polêmico prefeito da capital paulista, José Carlos de
Figueiredo Ferraz (1971/1973), engenheiro de formação, discípulo de Catullo
Branco e adversário da velha Light and Power36, conquistou notoriedade
invertendo uma fórmula que contradizia o ethos metropolitano. Sem mais nem
menos anunciou o supremo mandatário da cidade em 1971: São Paulo tem que
parar.
Esta frase incomodou o ufanismo vigente ao lançar luz para questões
fundamentais, tais como a incapacidade do poder público acompanhar a explosão
do crescimento urbano, calçando-o com infra-estrutura e serviços básicos
adequados. A pregação de Figueiredo Ferraz também foi incômoda aos ouvidos
do regime militar. Ela não poderia encontrar ressonância num período em que o
país era balizado pelo canto de sereia desenvolvimentista, preocupado
exclusivamente com números e estatísticas estonteantes (Vide SINGER,
2002:120/121 et seq).
Mesmo assim, as palavras do prefeito refletiam o zeitgeist que ecoava na
década de 70 entre os especialistas voltados para o planejamento metropolitano.
O alcaide, que contabilizou entre os projetos de sua lavra a primeira (e até agora
única), Lei de Zoneamento da capital (1972), a criação da Empresa Municipal de
Urbanização (EMURB) e participação em diversas obras sofisticadas, dentre as
quais o prédio do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na avenida Paulista, teve
um fim inglório.
Ao recusar-se a ingressar na Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido
de sustentação da ditadura militar e, se indispor com o famigerado “mau patrão”,
J.J. Abdala, empresário cuja fábrica, a Cimento Perus (na época uma das
36

Figueiredo Ferraz criticava o não cumprimento pela Light do decreto de Eurico Gaspar Dutra de
20/10/1946, pelo qual era obrigada a construir obras de represamento nas cabeceiras do Tietê, o
que nunca foi feito (Cf PONTES, 2001:6).
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principais fontes de poluição da cidade), intentara fechar, o destino político do
prefeito foi selado. José Carlos de Figueiredo Ferraz acabou perdendo o posto. O
governador Laudo Natel (1971/1975), responsável pela sua nomeação, demitiu-o
sumariamente com uma simples carta (1973).
Todavia, a frase impregnou a memória de todos. Especialmente para os que
entendem que a metrópole alcançou seus limites, tornou-se um verdadeiro ícone.
Dois anos após sua demissão, José Carlos de Figueiredo Ferraz, ao proferir uma
palestra, definiu o paradoxo do crescimento urbano de São Paulo recorrendo a
um maroto “causo” caipira: “A cobra estava muito feliz: não precisava mais se
mover para conseguir alimento; certo dia, apavorada, percebeu que comia a si
mesma, pela cauda”.
O engenheiro fez uso desta parábola, pois entendia que a imagem fazia
sentido com o que considerava ser o destino das grandes cidades brasileiras,
caso não se atentasse para um planejamento racional. Na sua avaliação, a
metrópole estava atingindo seus limites, isto é, chegando a um ponto a partir do
qual a entropia se tornaria imperante, fazendo com que investimentos cada vez
maiores redundassem em retornos cada vez menores: uma verdadeira “lei dos
rendimentos urbanos decrescentes”.
Obviamente, seria imprescindível indagar a respeito do que estaria sendo
entendido enquanto “limites metropolitanos”. Numa retrospectiva histórica, o que
se tem de um ponto de vista meramente demográfico, é que a cidade reunia em
1970, data em que Figueiredo Ferraz assumiu o comando da capital, exatos
5.641.330 habitantes (IBGE, 1970). Em 2004, São Paulo reunia 10.838.581
cidadãos (estimativa IBGE), praticamente o dobro do total anterior. Trabalhando
exclusivamente com ordens matemáticas de grandeza, seria difícil deixar de ficar
fascinado com estas cifras, e concordar que a cidade de fato cresceu muito, até
demais.
Entretanto, em quais aspectos tal montante poderia ser considerado “muito”?
Vale advertir que fazer uso irrefletido de indicadores aritméticos implica
simplesmente em comparar nada com nada (Cf SINGER, 2002:74). Por
conseguinte, retomando uma discussão feita em um outro momento neste texto, o
meio urbano moderno, e particularmente a grande cidade, refere-se a uma
caracterização que sinaliza para um contexto espacial marcado por profundos
desequilíbrios estruturais, coexistindo com antagonismos permanentes e a ruptura
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seriada do funcionamento dos ecossistemas. Por isso mesmo, penso que melhor
do que discutir números interessaria compreender a natureza do sistema urbano,
suas funções e seu relacionamento com os habitantes da cidade.
Primeiramente, quanto ao fato da metrópole não estar garantindo bem estar
aos seus habitantes, vale a pena recordar que sua função simplesmente não é
essa. Enquanto sistema de engenharia, a metrópole não coloca o equilíbrio
socioambiental enquanto meta. Tanto assim que as iniciativas que procuram o
afago da natureza amiga no seio do meio urbano se materializam a despeito, e
não com o concurso da lógica de reprodução do espaço urbano. Mutatis
mutandis,

muitas

destas

experiências

estão

sincronizadas

com

ideais

ambientalistas, ou seja, na contra-mão do discurso e da prática que tem
incessantemente mobilizado a cidade na direção dos desafios aos quais ela está,
nos dias de hoje, instada a enfrentar (Cf Fig. 109).
Basicamente, a grande cidade, atendendo aos mecanismos de reprodução
do capital, funciona como um espaço econômico, absorvendo recursos e trabalho
humano em larga escala. Contando com áreas cada vez menores para depositar
seus resíduos, desperdiçando energia a um custo de obtenção cada vez maior e
se deparando com um fatídico stress hídrico, a metrópole tem dado mostras
evidentes de cansaço, de fadiga crônica. Nesta perspectiva seria mais plausível
deter-nos no significado das transformações urbanas mais do que nas
considerações atadas em curvas de crescimento demográfico.
Assim, houve um tempo em que Paranapiacaba era o ponto do qual se
divisava o mar. A vila já foi definida, quanto à sua localização geográfica, como
“crista” ou “alto da serra” (esta última, uma das suas duas denominações). Mas
atualmente, esta localidade, que exerceu no passado o papel de primeira estação
da ferrovia em pleno planalto, constitui somente uma beirada da RMSP. Sinal de
que os relógios ferroviários cumpriram sua missão, em 2005 bastam vinte minutos
de ônibus para alcançá-la a partir da cidade de Rio Grande da Serra, situada nos
bordos do ABC. Poucos quilômetros serra abaixo, aguardam os bairros-cota,
progredindo da Baixada Santista na direção do coração do Complexo
Metropolitano Expandido. Hoje, Paranapiacaba não passa de um mirante
privilegiado desta fração da tecnosfera que é a Grande São Paulo. Certo estava
Caio PRADO JR que anotou a chegada de uma época na qual a metrópole
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FIGURA 109 - Retornos da Natureza Amiga: Em São Bernardo do Campo,
nas proximidades da antiga Estrada do Vergueiro, a entidade Associação
Global para o Desenvolvimento Sustentado (AGDS), atuante no bairro do
Rudge Ramos, mantém o elogiado projeto de hortas comunitárias.
Cultivando parcelas de solo situadas sob os fios de alta tensão da
Eletropaulo com métodos orgânicos, as hortas se estendiam, em Novembro
de 2005, ao longo de mais de três quilômetros, abrangendo treze quarteirões
e atendendo 300 famílias (Foto: Maurício Waldman, Agosto de 2005).
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paulista - contínua e homogênea - seria apenas a monotonia de um grande centro
moderno (1998:79, grifo nosso).
Dificilmente pode-se imaginar que esta expansão continue sem suscitar
conseqüências ainda mais graves. A metrópole, propensa pela sua dinâmica a
não ter qualquer limite, apontaria objetivamente para a torção do seu espaço
articulado. No que seria sintomático da intuição que vislumbra uma débâcle
inevitável, o planejamento urbano desponta em vários círculos, dos movimentos
sociais à academia, das ONG aos organismos governamentais, revestido com a
auréola das soluções consagradoras. Para muitos que se enamoraram do macro
planejamento, este se tornou a ante-sala da nova metrópole, renascida triunfante
das ruínas e do caos. Planejada racionalmente, a grande cidade, vista como
objeto de uma intervenção que pode normatizar e corrigir seus desatinos, poderia
enfim encontrar uma saída para as suas angústias.
Todavia, ainda que em princípio a normatização do dinamismo citadino
possa construir “um outro mundo urbano possível”, esta pretensão solicitaria mais
cautela e menos entusiasmo. Como foi visto, inexiste planejamento que ocorra no
vácuo. Este, para se tornar concreto solicita o concurso da esfera política, que
sumamente é quem dá as cartas. Justamente por minimizar sua importância é
que promissoras iniciativas urbanísticas, numa escala que se estende de planos
metropolitanos, passando pela legislação dos mananciais e incluindo na outra
ponta os planos diretores, foram coroados por fracassos.
Na realidade, a urbanização caótica corresponde a um estágio de
constituição espacial de um meio técnico-científico-informacional equipando a
metrópole para fazer frente aos apetites do capitalismo globalizado, isto, é claro,
reforçando sua inserção subalterna na ordem global. Seu substrato seminal é o
reforço cada mais acirrado da sociedade dual. Neste sentido, o planejamento
urbano - bem ou mal intencionado, tanto faz - pouco pode efetivamente realizar
subestimando as forças que na prática comandam a organização do espaço (Cf
SANTOS, 2001:5 e 2003:34).
Adotando-se a formulação do economista mexicano Enrique LEFF, por meio
da qual a crise ambiental coloca claramente o limite das economias de
aglomeração, dando margem a deseconomias da congestão, tendo por lápide a
contaminação urbana e a incapacidade de oferecer equipamento básico aos
metropolitas (em especial aos excluídos), então a epígrafe que por excelência
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pautaria nosso repensar da cidade seria a emergência de deter seu
transbordamento rumo ao entorno, impedindo a multiplicação seus impactos
(2004:289 et seq).
Deste modo, a necessidade de frear a expansão do sistema de engenharia
urbano apenas destaca o caráter político da sua crise. Faz 2.400 anos, o filósofo
PLATÃO, meditando com seus parceiros sobre os problemas vivenciados pela
cidade, considerou que a aplicação da justiça, acima de tudo resulta daqueles que
detém a força, sendo esta uma conveniência dos mais fortes (339a, 1990:24, grifo
nosso).
Ontem, como hoje, o gerenciamento da cidade recoloca a questão do mando
e do controle social. O resultado da equação que modelou a grande metrópole
está à vista de todos. Alterá-la implica em revolucionar seu equilíbrio de forças,
criando um dinamismo também novo.
Uma necessidade urgente em face do que nós mesmos podemos observar.

PENSANDO O CURSO DAS ÁGUAS
Qualquer que seja a intenção ao discutir um tema como a água, nada
permite esquecer que esta substância sempre exerceu forte fascínio sobre a
mente humana. Deste modo, não hesito em dedicar no texto comentários
generosos sobre a importância da água no imaginário das sociedades
tradicionais. A celebração da água, presente em todos os continentes e em todas
as épocas, forma um ilustrado painel de imagens cheias de respeito afetivo e de
carinho por este líquido vital.
Obviamente o encanto das sociedades de outrora pelas águas não se
desvinculava de sentidos práticos e objetivos, relacionados com a agricultura,
com a pecuária e com o fortalecimento da comunidade enquanto entidade social,
política, econômica e cultural. Certamente foi esta a obstinação que inspirou
Parakramabahu I (1153/1186), um dos mais célebres soberanos do Sri Lanka, a
declarar diante do seu povo: Que nenhuma gota de chuva que caia nesta ilha se
perca antes de ter servido a humanidade (in GURUGÉ, 1985: 29).
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Contudo, passados mais de oito séculos da proclamação desta máxima, a
contaminação dos recursos hídricos

do planeta progride

numa

escala

inimaginável. Rios inteiros, lagos e reservatórios subterrâneos, todos estão sendo
alvo de contaminação pelo esgoto e por resíduos tóxicos, perigosos e radioativos.
Reservatórios que abastecem as próprias populações são premeditadamente
poluídos, e seus mananciais, depredados. As regras “modernas” são a exata
negação das sábias palavras do antigo soberano do Sri Lanka. Hoje, a água está
sendo destruída antes mesmo de servir aos homens.
Como foi observado, um dos motivos básicos que justificam este processo
de destruição dos recursos hídricos reporta, é óbvio, à engrenagem da economia
moderna. Relatórios, estatísticas, análises e muitas publicações esclarecem em
uníssono que o processo que está transformando a água em uma substância
escassa em nível mundial tem sido basicamente alavancado em concomitância
com o avanço do neoliberalismo e da globalização. Esta tendência, de pronto
detectada por diversas vozes do movimento ambientalista foi profusamente
pontuada em muitos documentos, quase sempre se postando na defesa da
função social na apropriação dos recursos hídricos.
É o que se pode conferir tomando conhecimento de um excerto do Tratado
de Água Doce, firmado no Fórum Paralelo da Eco-92. O parágrafo que aborda o
tema dedicado à água e ao desenvolvimento dispõe:

“As soluções pontuais que supõem a privatização e fragmentação do ciclo
d’água tende a piorar a situação atual. As soluções dos problemas que se
apresentam no uso e reuso requer uma visão de conjunto das bacias e
deve ser obtida através do processo de participação e cooperação. O
mercado de qualquer forma, não é a solução per si ao conjunto dos
problemas do manejo dos sistemas hídricos, sendo que a primeira
alternativa ambiental para a resolução destes problemas implica na gestão
da água, onde prioridades e decisões são resultantes de processos
coletivos de debate, com participação dos diversos setores sociais, e
decisão com ampla participação popular, sendo assim assumidos pela
coletividade” (1992:2).

Entretanto, este alerta parece não ter logrado sucesso. Outras advertências
repetindo este corolário, proferidas em encontros mundiais como o FSM, também
caíram em ouvidos moucos. O resultado, é que no início do novo milênio, cujo
prefácio é o século XXI, a questão dos recursos hídricos conquistou relevância
imprevista. Na mesma seqüência em que o termo stress hídrico passou a integrar
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a cartilha anglófona da modernidade, observou-se a difusão de um pacote de
“produtos hídricos” que apenas rasteiramente poderiam se aproximar da antiga,
soberana e honrada altivez da água, que simplesmente fluía pelos regatos e
córregos da Terra. Versões ersatz da boa e velha água doce agora circulam na
forma das águas de síntese, das águas engarrafadas de qualidade não
necessariamente confiável e outras criações popularizadas pelo marketing da
dessedentação. Atualmente, regiões como a zona fronteiriça do México com os
Estados Unidos depende diretamente de refrigerantes, e não da água, para matar
sua sede. Esta área, considerada a maior zona cocalera do mundo, seria a
primeira dentre muitas outras nas quais se espera a repetição do fenômeno (Cf
BARLOW e CLARKE, 2003:71 et seq).
A escassez de água, tornada um dado sistêmico da forma de ser da
modernidade, passa, exatamente em razão disto, a ocorrer mesmo em regiões
nas quais - como no caso brasileiro - o líquido foi abundantemente concentrado
pela natureza. No Brasil uma somatória perversa de privilégios, desperdício e
ausência de uma visão de longo prazo consolidam o ingresso do país (isto é, dos
seus sobrantes), na ciranda da sede. No que assegura que o problema não nos
se remete exclusivamente à distribuição natural da substância, no nosso país, o
que mais falta não é água, mas sim, “determinado padrão cultural que agregue
ética e melhore a eficiência de desempenho político dos governos, da sociedade
organizada lato sensu, das ações públicas e privadas, promotoras do
desenvolvimento econômico em geral e da sua água doce, em particular”
(REBOUÇAS, 2002a:32/33).
Conjuminando aspectos já discutidos, a concatenação das problemáticas da
escassez e da mercantilização dos recursos hídricos com as do tempo
complementariam a exposição deste quadro. A água está escasseando devido à
velocidade com que a substância tem sido requisitada pelas diversos interesses
do sistema produtivo, pela forma acelerada com que resíduos incorporando
enormes inputs hídricos e energéticos são descartados, e muito particularmente,
pelo consumo pantagruélico das elites mundiais. Por sua vez, as temáticas da
água e do tempo se acoplam com as da cidade. Afinal, o meio urbano é a
suprema moradia da temporalidade moderna. Uma vez que as metrópoles
constituem os fixos por excelência dos fluxos do tempo linear e progressivo, estas
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terminam por expressar, direta ou indiretamente, as contradições cruciais deste
processo.
É justamente neste rol de contradições socioespaciais que se torna possível
identificar os conflitos relativos com a ocupação das áreas de preservação
ambiental, cujos atores são os grupos excluídos dos circuitos da modernidade, os
outsiders do sistema formal. Apartados do tempo, do espaço, da cidade e também
da água, paradoxalmente a cidade formal os atira para as reservas de água doce
que deveriam sustentá-la. Na RMSP, este fenômeno atende principalmente pela
ocupação da região dos mananciais, um cenário urbano embrutecido que se
agrava pelas performances que exaltam um crescimento aureolar da “cidade
informal”, se consolidando com base num vasto cinturão de favelas que cerca a
cidadela paulista.
No segundo semestre do ano de 2005, assim noticiou um conhecido órgão
da imprensa paulista:

A expansão das favelas ultrapassou os limites da periferia de São Paulo.
São 400 mil habitações precárias espalhadas por uma área de 60 km²,
onde vivem cerca de 1.600.000 pessoas. Boa parte dessas favelas invadiu
áreas de proteção ambiental e de mananciais em Osasco, Guarulhos, São
Bernardo do Campo, Diadema, Taboão da Serra e Embu e de produção
de hortifrutigranjeiros de Suzano, Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim. As
informações constam de 64 mapas, cujas imagens foram extraídas de
satélite entre 2003 e junho deste ano, que serão divulgados hoje pela
EMPLASA. Só no entorno das Represas Billings e Guarapiranga vivem
dois milhões de pessoas: ‘Esse número cresce a uma taxa anual de 7% na
Billings e de 3,5% na Guarapiranga’, afirmou Marcos Campagnone,
presidente da EMPLASA 37.

A dimensão deste problema ensejou diversas tentativas, nem sempre
satisfatórias ou convincentes, visando solucionar ou atenuar seu impacto no
ambiente. Mas há também propostas que procuram nutrir-se da crise. Uma
destas, foi a concepção do “loteamento ecológico”, proposto nos anos noventa em
São Bernardo do Campo para ser implantado, com o apoio entusiástico dos
órgãos de planejamento do município, no seio da região dos mananciais. Todavia,
constituindo uma proposta que como qualquer outra se materializou num campo
de relações políticas, esta peça projetual conciliava na realidade o loteamento
clandestino com o poder público municipal, sendo uma dentre muitas outras que
37

Jornal O Estado de São Paulo, edição de 5-10-2005, Caderno Metrópole, p. C1.
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reclamaram chancela técnica, ou até mesmo ambiental, para justificar o
injustificável38.
De modo similar a muitos outros contextos ambientais, os mananciais
permitem muitos usos possíveis (Cf Apêndices 1 e 2), mas não qualquer uso. Por
isso mesmo, resgatando um parecer igualmente datado da década dos noventa
do século passado, é evidente que qualquer que seja a solução para a questão
dos mananciais, o que parece claro é que o modelo de preservação da qualidade
da água e o modelo de crescimento urbano das cidades brasileiras são coisas
incompatíveis. Assim sendo, parece correto afirmar que frente à necessidade de
um dos dois ter que ser alterado, nossa posição é que seja então mudado modelo
urbano, mas não o referente à qualidade da água potável (Semasa, 1991:14).
Finalizando, seria conveniente realçar que a adoção desta posição, embora
importante, integra um prontuário de medidas bem mais amplo. A bem da
verdade, mudar a dinâmica urbana não poderia se resumir a estratégias de
“contenção” do seu crescimento no aspecto meramente territorial. O espaço
urbano é sustentado por uma acentuada “pegada ecológica”: o ecological
footprint. Portanto, modificar o funcionamento do sistema de engenharia urbano
significa mudar seus prognósticos, seu estilo de vida e de consumo, todos
absolutamente relevantes para a questão dos recursos hídricos.
Em conformidade com o que se discutiu em diversos momentos, certo é que
a conservação dos recursos hídricos solicita o apoio de diversas estratégias, tais
como as centradas na questão do consumo. Por intermédio deste atalho a
preservação das águas azuis se entrelaça com programas como os voltados para
a conservação de energia, da coleta seletiva de lixo e pelas condutas regradas
pelo consumo responsável. Fato indiscutível, tais práticas substantivam
procedimentos que induzem um novo padrão de aproveitamento dos recursos
hídricos, colaborando para sua preservação.
Contudo, a aplicação destas concepções atinge quando muito aqueles
segmentos que dotados de melhor inserção social, foram convertidos ao ideal da
salvação do Planeta. E, na perspectiva de uma sociedade contemporânea, as
duas camadas bem definidas da população detém um poder de compra desigual:
o consumo varia em qualidade, quantidade e em freqüência (SANTOS: 1981:40).
O handicap inconfesso de muitas das abordagens é que a melhoria da qualidade
38

Análise detalhada deste contexto pode ser apreciada em WALDMAN, 1994c.
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de vida de amplos segmentos sociais sugere de uma forma ou de outra incorporálos a algum tipo de consumo, implicando é óbvio, numa disponibilidade hídrica
que em muitos casos pode ser simplesmente inexistente.
Evidentemente o way of life ocidental não é condizente com a conservação
dos recursos hídricos, apontamento leva a todos compreender que o curso do
aproveitamento das águas doces solicita mudanças radicais, apoiadas na
alteração de padrões culturais e civilizatórios profundamente arraigados.
Pensar a dimensão deste problema - e aquilatando o poder de uma indústria
cultural que converteu boa parte das consciências em consumidoras passivas de
sinais - como não sufragar o ponto de vista de Lorraine ELLIOTT (1998:253), pelo
qual a sociedade moderna, tal como a conhecemos, poderia estar próxima de um
ponto de não retorno?

NATUREZA E CAMINHOS DA METAMORFOSE
A tese Água e Metrópole: Limites e Expectativas do Tempo colocou
insistentemente em discussão temas - a água, a metrópole e o tempo - que
implicitamente recomendam uma leitura ambiental.
E, esta aferição está muito distante de constituir apenas um preciosismo
acadêmico. Indiscutivelmente vislumbro no horizonte a aproximação dos mais
drásticos efeitos que a modernidade aplicou no trato com o meio natural. O
filósofo Friedrich ENGELS, antevendo as ruinosas possibilidades de uma
natureza hostil como reação ao desmesurado desejo pelo domínio do ambiente,
assim ponderou:

Mas não nos regozijemos demasiadamente em face dessas vitórias
humanas sobre a Natureza. A cada uma dessas vitórias, ela exerce a sua
vingança. Cada uma delas, na verdade, produz, em primeiro lugar, certas
conseqüências com que podemos contar; mas, em segundo e terceiro
lugares, produz outras muito diferentes, não previstas, que quase sempre
anulam essas primeiras conseqüências (1979:223/224).
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Deste modo, a crise ambiental da modernidade, se retroalimentando das
contradições que ela mesma gerou, coaduna inteiramente com a imagem pela
qual a serpente tende a desaparecer, vítima da sua própria voracidade.
Historicamente, os que perceberam este movimento e em especial, os que
assumiram o encargo da advertência, não raramente tornaram-se alvo de
seqüelas e da repreensão do modo de pensar dominante. Mas, quem hoje em dia
ousaria estigmatizar as preocupações ambientais - como foi comum somente
algumas décadas atrás - enquanto devaneio de românticos, preocupação de
insensatos, dos pouco afeitos ao trabalho ou pior ainda, dos “inimigos do
progresso”?
O fato é que mobilizada por um senso verdadeiramente tanático, a
civilização ocidental, vitimada pela sua própria propensão pela rapidez, ao não
dispor de espaço para locar seus incontroláveis fluxos de tempo, poderá soçobrar,
com todas as conseqüências que este fato pode trazer à maioria dos humanos.
Utilizando uma metáfora, e nela há muito de realidade, poder-se-ia dizer que a
torção provocada pelo tempo da modernidade está fazendo o espaço desabar
para dentro de si mesmo, arrastando consigo o homem e a natureza. Diante de
um panorama como este, como negar que o chamado estado premeditado de
desatenção civil diagnosticado por Anthony GIDDENS (1991:130), não faria
sentido completo?
Neste cenário, é obrigatório recordar as tentativas do establishment em
mascarar esta vasta engrenagem produtora de desordem. Obviamente, este seria
o intuito nem sempre consciente do credo do desenvolvimento sustentável. Como
muitos outros termos adjetivados, dentre os quais política social (que confessa
que a política não está voltada para a sociedade), planejamento urbano (que
denuncia que na cidade reina a desordem) ou política ética (que admite que o
Estado liberal não tem a isonomia como norma), o desenvolvimento sustentado
justamente espelha que a forma de relacionamento com o meio natural na
sociedade moderna pouco ou nada possui de sustentável. Na melhor das
hipóteses, como certeiramente observou a economista Selene Herculano dos
SANTOS (1992), o desenvolvimento sustentável tem se destacado mais como
discurso do que como uma prática real, na realidade restringindo suas ambições a
pavimentar uma transição entre o insuportável e o sofrível.
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Neste sentido, a ecologia e os movimentos sociais ligados a reivindicações
com este perfil sejam eles “novos” ou “velhos”, rotulados de ecológicos ou não,
formam o horizonte de novas formulações utópicas, dissociadas da lógica
têmporo-espacial da modernidade. Mais do que compatibilizar as formas
existentes de produção com uma quimérica “preocupação ambiental”, o que se
coloca é uma revolução completa da nossa forma de ser. O ambientalismo referese a uma tomada de posição em prol da defesa dos direitos do homem e da sua
participação real no mundo concreto, sentido este impregnado de história (ACOT,
1990:190/192). Por isso mesmo, o ambientalismo não se desconecta de uma
associação com as causas primordiais da democracia e da justiça social, uma
observação que, aliás, também pode ser dirigida a países como o Brasil e a
muitos outros do Terceiro Mundo (VIOLA, 1988).
Estas mudanças, ao sugerirem uma releitura da temporalidade desdobramse numa perspectiva espacial, daí que o resgate da natureza, implica, num
parecer geográfico, em uma nova territorialidade. Basicamente porque o
ambientalismo diz respeito a uma possibilidade de se viver radicalmente a
condição humana, devolvendo à natureza os seus mitos, seus ciclos, sua
temporalidade. Assim, será a partir do dinamismo histórico das sociedades, e não
das árvores e nem dos peixes, que vai depender a opção de vida a ser assumida
pelos humanos, uma humanidade que para sua própria sobrevivência deve se
reencontrar na naturalidade (CARVALHO, 1991:62/63 e DIÓGENES, 1992:10).
Não existe mudança sem mobilização e sem visão crítica da realidade.
Também não há qualquer mudança que prescinda da noção de que uma
realidade diferente seja possível (passim SANTOS, 2000). Mais do que nunca, o
senso de que estamos diante de uma encruzilhada, deparando-nos com a
possibilidade de superação é vital. Daí que o esforço dos humanos, “deve ser o
de buscar entender os mecanismos dessa nova solidariedade, fundada nos
tempos lentos da metrópole e que desafia a perversidade difundida pelos tempos
rápidos da competitividade” (SANTOS, 1988:86).
Paradigma é uma terminologia científica, que no reino das práticas reais
reporta à decisão em mudar o curso da história e criar uma realidade inteiramente
nova, prenhe de novas perspectivas e de novos horizontes.
Assim sendo, Boas Notícias: lutemos por elas!
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FIGURA 110 - Águas que fluem hoje: Bica de água da Fazenda
Santo Antônio das Palmeiras, em Mineiros do Tietê, estado de
São Paulo (Foto: Maurício Waldman, Dezembro de 2004).
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Ribeirão Pires: A Reprodução da Metrópole
O debate que procura equacionar a dificultosa relação envolvendo água e
metrópole é dos que mais tem inspirado estudos e avaliações. A acirrada
contradição que tem oposto estes dois pólos da análise vincula-se, como foi
enfocado, à fruição do tempo social, qual seja, a referente à sua acepção linear e
progressiva, típica da modernidade. Esta, engendrando o predomínio da
velocidade em todas as esferas da vida contemporânea, impõe obrigatoriamente
um cunho de transitoriedade a todas as formas presentes no espaço (TOFLER,
1973).
Contudo, não se pode incorrer em simplificações, pois a cidade, enquanto
uma formação sócio-espacial, refere-se a uma acumulação desigual de tempos.
Portanto, ela apresenta uma diversidade de ritmos, inferência passível de ser
observada na própria dinâmica urbana. A existência de fluxos de intensidade
desigual não é contraditória com o funcionamento do sistema. Na realidade, as
intensidades desiguais da fruição do tempo mantêm entre si uma relação de
complementaridade, por intermédio da qual o edifício do sistema se mantém e se
reproduz incessantemente (Cf SANTOS, 1988 e 1998).
Por isso mesmo, detectar especificidades que se acodem no âmago dos
processos sócio-espaciais contribui para certificar não propriamente “desvios”,
mas sim, especificidades que se manifestam organicamente na construção do
espaço habitado. Não há como secundarizar o pressuposto de que se está
lidando com uma estrutura, com um todo articuladamente orquestrado.
No âmbito geográfico, esta dinâmica não passa de modo algum
despercebida: “O lugar é ao mesmo tempo particular e geral. Enquanto forma não
revela necessariamente, a própria essência e enquanto conteúdo, o lugar é uma
relação historicamente constituída” (SEABRA, 1987:274). Ademais, uma outra
pontuação destaca que “a realidade do mundo moderno reproduz-se em
diferentes níveis. No lugar encontramos as mesmas determinações da totalidade
sem com isso eliminar-se as particularidades, pois cada sociedade produz seu
espaço, determina os ritmos da vida, os modos de apropriação expressando sua
função social, seus projetos e desejos” (CARLOS, 1996:17).
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Neste sentido, o município de Ribeirão Pires, localizado no Grande ABC,
constitui cenário privilegiado para discernir problemáticas que, em nível da
Grande São Paulo, articulam os recursos hídricos com a problemática urbana e
estas duas, com a questão ambiental. Esta cidade, uma das sete que integram o
Grande ABC paulista, ao mesmo tempo em que apresenta personalidade própria
quanto à sua inserção no tempo e no espaço, simultaneamente reproduz os
dinamismos regionais e os da metrópole como um todo.
Transformando-se nos últimos vinte anos numa das “franjas ativas” da vasta
mancha urbana formada pela RMSP (Fig. 111), Ribeirão Pires configura-se como
um espaço que habilita a percepção do movimento expansivo da metrópole rumo
aos seus “bordos”, isto é, na direção de áreas nas quais a imposição dos seus
códigos temporais, espaciais e culturais defronta-se com um meio ainda não
totalmente integrado à dinâmica metropolitana.
A “chegada da metrópole” em Ribeirão Pires reflete-se num variado leque de
desdobramentos, que se consubstanciam numa escala que abarca desde as
intervenções encaminhadas pelas administrações municipais, passando pela
cotidianidade vivida pelos seus habitantes e alcançando na outra ponta algumas
marcas culturais comuns a todo meio urbano moderno (Fig. 112). As
transformações espaciais ocorridas neste centro urbano explicitam o poder de
interferência da temporalidade da metrópole, cujo poderio se difunde por toda a
região

metropolitana,

determinando

diferentes

vocações

que

terminam

materializadas no espaço.
Neste exato sentido, tal veredicto impõe primeiramente a necessidade de
alinhavar aspectos relacionados com o surgimento da cidade e seus vínculos com
a dinâmica da metrópole. Assim, um dado básico é que de um ponto de vista
histórico, o território que hoje forma Ribeirão Pires vinculou-se ao Caaguaçu pelo
largo período que se alastrou desde as primeiras décadas da colonização
portuguesa até o século XIX, quando a ferrovia desmantela o arranjo sócioespacial tradicional. Durante mais de trezentos anos, portanto, a sociedade local
formou um universo absolutamente estranho à vivência que hoje caracteriza a
região.
Um dos marcos da história da cidade foi a chegada do capitão-mor Antonio
Corrêa de Lemos. Este fundou em 1714 a Capela da Nossa Senhora do Pilar, ou
simplesmente, do Pilar, situada junto ao caminho que ligava, no século XVII,
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FIGURA 111 - A RMSP e Ribeirão Pires: Foto de satélite destacando a localização de
Ribeirão Pires no espaço da RMSP (Fonte: Agenda 21 Local - A Cidade, o Meio
Ambiente e o Homem, 2003:14).
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FIGURA 112 - Pichação em Ribeirão Pires: As pichações emaranhadas
constituem um típico fenômeno cultural metropolitano (Vide AB’ SABER,
2004:21/26). Em Ribeirão Pires esta manifestação tem eclodido com persistência
na área central da cidade. Na foto, os pichadores enfearam a entrada do
“Shopinho”, galeria de lojas situada no Centro Novo de Ribeirão Pires (Foto:
Maurício Waldman, Julho de 2004).
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Piratininga à atual Mogi das Cruzes. Integrada à jurisdição da Freguesia da Sé,
instalada na capital paulista, a Capela do Pilar constitui comprovadamente o
marco mais proeminente até então edificado na região do atual ABC paulista.
Além dos ofícios religiosos, a capela normatizava funções de caráter associativo e
de ordem política. Além disso, nas suas imediações realizava-se também um
comércio sazonal que abastecia a população de artigos forâneos.
Esta construção de cunho religioso, integrada ao patrimônio histórico do
ABCDMR, é considerada pelos mais diversos segmentos sociais de Ribeirão
Pires como uma espécie de “marco zero” da cidade. No entanto, qualquer um que
se detenha a analisar o mapa da cidade e os arredores atuais da Capela do Pilar
percebe que na realidade, foi a ferrovia - e não a capela - o elemento que
magnetizou o crescimento da cidade. Ainda hoje, a capela e os seus arredores,
integrando o bairro do Pilar Velho, constituem, quando muito, uma área semiurbanizada, apresentando arruamento pouco significativo, com muitos sítios de
propriedade de nipo-brasileiros voltados para a produção hortifrutigranjeira.
Na realidade, a adoção da capela como pedra fundamental da cidade
justifica-se por uma tradição inventada (Cf HOBSBAWM, 1984), calcada de modo
ostensivo numa mitologia bandeirante (Cf Fig. 113). Adotada por ser conveniente
à construção de um passado histórico para a cidade, tal peça de ficção foi
também legitimada por uma série de ações institucionais, determinando que sua
apresentação junto à consciência social passasse a se revestir dos foros de
verdade inquestionável. Contudo, ressalve-se que este objeto espacial constituía
um marco de sociabilidade de uma espacialidade tradicional, conotada pela
condição de bairro rural extenso e escassamente povoado, características estas
das quais o velho Caaguaçu nunca se distanciou durante toda a sua história.
Para dirimir eventuais dúvidas, bastaria consultar o mapa da população do
Caaguaçu-São Bernardo, datado de 1776. Este levantamento apontava na citada
data um contingente de 779 brancos, 385 pretos livres e escravos e 456 mulatos
livres. No total, minguadas 1.620 almas. Esta população dedicava-se a uma
agricultura de subsistência e pecuária extensiva, predominantemente voltada para
o autoconsumo e gerando um excedente escasso, economicamente pouco
significativo. Claramente, o território do Caaguaçu formava um dos “desertos” que
se espraiavam, na interpretação de Caio PRADO JR, pelos interstícios dos
caminhos abertos a partir de Piratininga (Cf 1998:42/43).
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FIGURA 113 - A Reprodução da Mitologia Bandeirante: Em
Ribeirão Pires, o esforço de criar um imaginário histórico para a
cidade buscando guarida em ícones da capital explicita-se
claramente nesta foto. Este relevo, que forma a base da estátua
do Mirante de São José, padroeiro da cidade, evidencia uma
típica iconografia bandeirante, inclusive quanto aos seus traços
colonialistas. O jesuíta, o bandeirante e o indígena, embora
juntos, mantém entre si relações desiguais. Note-se que o índio
deixou de possuir descendência. Uma das crianças indígenas
esta acudida pelo jesuíta. A outra está acompanhada da mãe,
que busca apoio no bandeirante. O índio está sozinho,
desacompanhado da mulher, agora parceira do europeu (Foto:
Maurício Waldman, Maio de 2004).

662

Todavia, a chegada do trem altera radicalmente esta situação. A ferrovia
constituiu vetor de transformações profundas, que encetaram uma reorganização
territorial completa do velho Caaguaçu. O funcionamento da estrada de ferro
determinou, por exemplo, a formação dos “povoados-estação” enfileirados ao
longo do seu trajeto. Dentre estes podemos mencionar os de Pilar (atual Mauá),
São Bernardo (atual Santo André), Paranapiacaba (ou Alto da Serra) e Ribeirão
Pires, todos mantendo, sem exceção, íntimo relacionamento com a estrada de
ferro (LANGENBUCH, 1968:151). Inequivocamente, o surgimento de sete
municípios nesta região, dentre os quais Ribeirão Pires (que se emancipou de
Santo André em 1953), em última análise também constitui uma das seqüelas
territoriais induzidas por este meio de transporte.
A região de Ribeirão Pires, outrora parte de um “bolsão”, cujos contatos com
São Paulo eram esporádicos (e inclusive menos freqüentes do que os mantidos
com Mogi das Cruzes), torna-se, por intermédio da ferrovia, um espaço
fortemente associado com a capital paulista. Diferentemente dos tempos em que
a Capela do Pilar coroava a temporalidade da região, esta agora passa a ser
gerenciada pelas exegeses do tempo linear, que impõe ao território seus ritmos e
suas freqüências. Tal ponderação constituiria bem mais do que uma figura de
linguagem. Foi a conexão com o tempo que determinou, por exemplo, a
construção da estação de Ribeirão Pires, localizada num ponto topologicamente
simétrico quanto ao trajeto entre Santos e São Paulo: uma hora de percurso para
qualquer um dos dois destinos (Cf SOUZA, 1985:8).
Inaugurada em 1885, a implantação da estação ferroviária foi um decisivo
fator de territorialização. Foi a partir dela, e não da Capela do Pilar, que o núcleo
urbano original de Ribeirão Pires foi implantado. Em 1887, uma leva inicial de
imigrantes italianos instalou-se, com o apoio do Visconde de Parnaíba, presidente
da província de São Paulo, no que hoje forma o bairro de Colônia, situado na
banda direita da ferrovia no sentido para Santos. Assentado numa topografia mais
elevada (daí o fato de ser também conhecido como Centro Alto), este núcleo tinha
por eixo a Igreja Matriz. Embora um segundo núcleo tenha sido fundado nos
arredores da Capela do Pilar, o assentamento da ferrovia, desfrutando de uma
associação privilegiada com a temporalidade dominante, rapidamente se arvorou
à condição de eixo da organização espacial, repaginando a territorialidade local.

663

Neste sentido é que se torna possível dividir a história de Ribeirão Pires em antes
e depois da ferrovia (MARQUES, 1996:16).
A estação ferroviária constituiu apoio indispensável para o projeto de
colonização que de facto deu origem à cidade. Fato incontestável, a Capela do
Pilar não tem nada a ver com este processo de espacialização. Aliás, o próprio
nome da cidade é uma referência a uma família de proprietários de terras do
Caaguaçu, os Pires, cuja presença na região é atestada desde os primórdios do
século XVIII (Cf BOTACINI, 1979:23/31). Em Ribeirão Pires, como em muitos
outros pontos do território brasileiro, as vias férreas determinaram a ruína das
aglomerações pré-existentes, que desaparecem ou quando muito se adaptam aos
novos eixos de circulação (DEFFONTAINES, 2004:128). Foi sustentada no núcleo
ferroviário que a cidade se afirma no tempo e no espaço, mediatizada pelo seu
papel de “parada do trem” (passim BOTACINI, 1979, 1980 e 1995). Por
conseguinte, a Capela do Pilar, antes de constituir “o começo de Ribeirão Pires”,
seria mais bem definida como um objeto espacial inserido no interior do que
futuramente se configurou como os limites da municipalidade, para cuja
delimitação sua existência não foi de modo algum determinante (Fig. 114).
Todavia, pensar o surgimento de Ribeirão Pires a partir da ferrovia e da
associação com a cidadela paulistana nos obriga novamente a alertar para a
imprudência das simplificações. Certamente, a fricção da distância é um fator
adicional que auxilia a compreender a dinâmica urbana da cidade. Isto porque
Ribeirão Pires, ao situar-se a meio caminho entre São Paulo e Santos, convive
com uma certa condição de isolamento, promovendo um ingresso mais gradativo
nos ritmos regionais e metropolitanos. Apresentando-se primeiramente como um
pequeno núcleo agarrado ao leito da ferrovia, a localidade se caracteriza nas
primeiras décadas da sua existência - a despeito da operosidade dos canteiros
que exploram os prodigiosos afloramentos de granito do seu território e de
atividades econômicas ainda embrionárias, centralizadas na produção de lenha e
carvão, nas olarias, cultivos, pecuária e algumas fábricas e moinhos - por um
modo de vida menos tocado por um senso metropolita.
Tudo isto se coaduna com a evocação de um “clima serrano” do qual a
cidade em tese desfrutaria. As características climáticas de Ribeirão Pires
(tropical de altitude, com temperaturas médias de 16ºC e elevada umidade
relativa do ar), juntamente com a presença freqüente de nevoeiros e a localização
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FIGURA 114 - Vista da Capela de Nossa Senhora do Pilar: Este objeto espacial,
localizado no Morro de Pilar, é um remanescente da antiga espacialidade
tradicional. A estrutura básica desta construção, erguida com a técnica de taipa de
pilão, recebeu acréscimos posteriores, como a torre do sino e outras agregações
arquitetônicas. Enquanto uma rugosidade, esta capela, tombada pelo
CONDEPHAAT em 1975, detém, como todo templo religioso, enorme força inercial
(Cf SANTOS, 1981:185). Trata-se de uma herança espacial cujo significado foi
readaptado aos ditames dos dias presentes. Hoje, seu papel é o de subsidiar uma
interpretação histórica que se mostra adequada para dar um cunho de senioridade
à cidade, assim como para subsidiar eventos turísticos que agitam o comércio
local. Um destes é a Festa de Nossa Senhora do Pilar, evento recorrente na agenda
de eventos do município, ocorrendo pela 69ª vez em 2005 (Foto: Maurício Waldman,
Março de 2004).
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numa região de “mares de morro” favoreceram a difusão de uma alegoria “alpina”
para a cidade. Tratando-se de uma fabulação construída com base num
imaginário ambiental eurocêntrico, este foi um dos motivos alegados que
garantiram a Ribeirão Pires o papel de “refúgio tranqüilo”, acolhendo
principalmente santistas afluentes, que entediados do calor e da praia, passaram
a buscar na cidade para o desfrute dos finais de semana.
Contudo, um dado mais objetivo se confrontaria com este suposto “atrativo
alpino”. É que várias fontes argumentam que foi basicamente o preço muito baixo
dos terrenos, e não o clima, o elemento decisivo que atraiu forasteiros para
Ribeirão Pires. De fato, diversos documentos atestam que estes eram cedidos
praticamente de graça (Cf LANGENBUCH 1968:141). De qualquer modo, nas
primeiras décadas do século XX foram instaladas diversas chácaras de segunda
39

residência, principalmente nos bairros da Quarta Divisão e do Ouro Fino , assim
como residências de veraneio em outros pontos do município. Na cidade, o bairro
de Vila Suissa (ou Vila Suissa Santista), atualmente um reduto dos setores
afluentes de Ribeirão Pires, recorda a influência deste fator enquanto um dos
marcos da identidade espacial de Ribeirão Pires (Vide Fig. 115).
Evidentemente a análise da articulação do velho povoado-estação com a
capital impõe avaliar sua inserção diferenciada na realidade metropolitana.
Embora crescentemente integrada nas rotinas da grande cidade, Ribeirão Pires
permanece como um espaço pertencente à periferia metropolitana. Daí decorre
um ritmo mais lento, ou melhor, menos rápido, na realidade apenas a ante-sala da
sua aceleração futura. Em suma, o que se tem diante dos olhos é um tecido
urbano menos compacto, um espaço no qual a RMSP torna-se mais rarefeita e
começa a entremear-se com espaços dominados por chácaras e pequenos
estabelecimentos agrícolas. Estas características é que permitiriam entender a
cidade sob uma “aura rural”, recordando uma bucólica vida interiorana (Cf
KUVASNEY, 1996:8).
Nos início dos anos sessenta, Ribeirão Pires exibia uma série de sinais que
tipificavam uma “diluição da metrópole”. No núcleo urbano, a névoa contínua, as
baixas temperaturas, a persistente chuva fina que lavava a cidade e as suas ruas
pavimentadas com paralelepípedos formavam uma imagem paradigmática da
39

Quanto ao Ouro Fino enquanto espaço de lazer, Consultar SILVA, 1998.
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FIGURA 115 - Vista Panorâmica da Vila Suissa Santista: Notar o padrão
arquitetônico das residências e a presença de arborização, denunciando sua
condição de bairro afluente de Ribeirão Pires (Foto: Maurício Waldman, Maio de
2005).
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cidade, envolta por uma natureza não-hostil. Poucos automóveis circulavam nas
suas ruas e as ligações de ônibus nem de longe tinham a assiduidade que nos
dias atuais ligam a cidade com os municípios vizinhos ou com a capital.
Consistindo numa “cidade-dormitório” que abastecia as fábricas da região com
força de trabalho, Ribeirão Pires era uma espécie de “fim do ABC” e os
comerciantes árabes da cidade, sempre atentos ao movimento da rua, a ela se
referiam como “uma cidade tranqüila até demais”.
Por conseguinte, a decolagem do crescimento de Ribeirão Pires,
contrariamente a São Bernardo, Santo André e Diadema, que desde a década de
1950 foram bafejadas pelo contato com o progresso e com a proximidade com o
mercado de trabalho alavancado pela indústria automobilística na região, ganha
intensidade somente a partir dos anos 70. Os novos habitantes de Ribeirão Pires
são trabalhadores que tem seu ganha-pão nos municípios mais industrializados
da região, caracterizando a já citada situação de cidade-dormitório, cuja ligação
primordial com o mundo do trabalho era compassada pelo apito do trem (Cf
LANGENBUCH, 1968:452/453; ver também Fig. 116).
Esta expansão foi reforçada pelo rodoviarismo. Além da ferrovia, que havia
sustentado a implantação inicial do núcleo urbano e alimentado entrelaçamento
mais orgânico com a metrópole e o Grande ABC, a cidade passou a contar com a
rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), inaugurada em 1963. Ligando a Baixada Santista a
Mogi das Cruzes através do o território de Ribeirão Pires, esta via acelerou o
adensamento populacional ao longo do seu trajeto, estimulando a implantação de
loteamentos e dinamizando um novo vetor de expansão urbana. Nesta seqüência,
bairros como o Roncon, Barro Blanco, Pouso Alegre e o Ouro Fino, dispostos nas
margens da rodovia, tornaram-se referências de adensamento populacional.
Estas áreas ingressaram no universo da mancha urbana metropolitana investidas
do papel de “guarda-avançada”, abertas para receber pulsões cada vez mais
intensas da temporalidade metropolitana.
A expansão de Ribeirão Pires caracterizou-se nas décadas dos anos 70, 80
e 90 por médias superiores às do Grande ABC e da RMSP como um todo. De um
modo bastante claro, os acréscimos demográficos ocorrem apoiados em formas
de ocupação que ignoram a socapa as leis de proteção aos mananciais. Estimase que o crescimento anual foi da ordem de 6,89% nos anos 70/80 (contra 5,27%
do Grande ABC) e de 3,79% nos anos 90 (contra a média regional de 1,96%). A
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FIGURA 116 - Estação ferroviária de Ribeirão Pires: A atual estação da cidade foi
inaugurada em 1912. Este meio de transporte, utilizado em larga escala pela população
trabalhadora é ainda hoje vital para a vida da cidade (passim, SOUZA, 1985). Entretanto,
pesa sobre o trem o estigma da pobreza. Pegar o trem é “out”. Andar de carro é “in”.
Poucos gostam de recordar que do trem é que a cidade de fato originou. Na foto, vista
parcial da plataforma sentido Rio Grande da Serra-Estação da Luz (Foto: Maurício
Waldman, Dezembro de 2003).
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população da cidade, estimada por ocasião da emancipação em 15.000
habitantes, salta para 29.048 em 1970, 56.532 em 1980, 85.085 em 1991 e
104.508 em 2000. Embora seja nítida a desaceleração do crescimento
demográfico (2,33% em 2002), esta taxa continua a ser superior à média do
ABCDMR e da RMSP, calculada respectivamente em 1,57% e 1,65% anuais (Cf
IBGE e Plano Diretor de Ribeirão Pires, 2003:13/14).
Uma série de novos bairros surge neste processo. O antigo Centro Alto, no
qual se instalaram os imigrantes italianos, é rapidamente ilhado pela expansão da
mancha urbana. A ocupação da banda esquerda da ferrovia, formando o
chamado Centro Novo da cidade com eixo na Rua do Comércio, assumiu
rapidamente a função de novo pólo dinâmico da cidade. No frenesi desta
expansão, as várzeas são ocupadas, fontes de água são tamponadas e a cidade,
recém-ingressa no circuito dos problemas urbanos “típicos”, passa a conviver com
a formação de “vazios” da mancha urbana (por conta da especulação imobiliária),
poluição urbana, assoreamento dos rios e também, com as enchentes (Vide
SILVA, 1998:14/15).
Quanto à destinação dos resíduos sólidos domiciliares, de serviços de
saúde, inertes e os gerados pelas indústrias, existe um diferencial de Ribeirão
Pires (assim como de Rio Grande da Serra), relativamente aos demais municípios
do Grande ABC. A Lei de Proteção aos Mananciais prescreve que estes resíduos
devem ser removidos para fora das áreas protegidas, e assim, a cidade
encaminha estes resíduos para o Incinerador e para o Aterro do Lara, situados
em Mauá. No entanto, existem lacunas na legislação que criam dificuldades para
a destinação do entulho da construção civil, assim como para resíduos resultantes
da remoção de terra, pneumáticos, mobiliário residencial descartado, lixo digital e
materiais inservíveis em geral. Sem contar que os aterros e incineradores do ABC
não podem ser desprezados de um mapa de riscos do município, existem na
cidade dezenas de pontos de disposição irregular e/ou clandestina, os chamados
“bota-fora”, que comprometem a qualidade do ambiente, da paisagem urbana e
obviamente, os mananciais da região (Cf Plano Diretor de Ribeirão Pires,
2003:64/65).
Assim, como é possível perceber, a metropolização pode tardar, mas não
deixa de chegar. O ingresso da cidade na ciranda metropolitana repercutiu dos
mais
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inexoravelmente, os rasgos que tipificam a grande cidade e os seus
desequilíbrios. Um dos aspectos que denunciam a aceleração temporal é o
avanço do capeamento asfáltico em substituição aos paralelepípedos, calçamento
que constituía uma das marcas mais singulares da cidade até pelo menos os
anos oitenta (Fig. 117). O esgotamento da capacidade do sistema viário em dar
conta do trânsito de veículos constitui mais um sign of the times. Desde os anos
noventa, o termo rush passou a integrar o vocabulário do cidadão ribeirãopirense
e vias de acesso como a rodovia Índio Tibiriçá operam claramente no limite da
sua capacidade. A apresentação da modernidade urbana na cidade também inclui
a exclusão social. Afinal, as dinâmicas metropolitanas embasadas na automação
flexível, na reconversão, na reengenharia e na polivalência não deixaram de
alcançar a cidade, promovendo o desemprego e a chamada economia informal. É
este contexto que justifica a presença dos catadores que passaram a operar no
Centro Novo e a nítida expansão do “comércio informal”, neste último caso
adotando a metrópole paulista enquanto modelo (Fig. 118).
Isto posto, será justamente a partir da articulação de Ribeirão Pires com a
metrópole que se torna compreensível o surgimento de várias contradições que
podem ser notadas quanto à questão dos recursos hídricos no município. Neste
aspecto, ressalve-se que apesar de possuir uma superfície modesta (107 km²,
representando 13% do ABC), Ribeirão Pires é extremamente rico do ponto de
vista hidrológico. Agraciado com uma média alta de pluviosidade (1.400/1500 mm
anuais em média), contanto com vastas extensões remanescentes de mata
atlântica e possuindo 100% da sua área coberta pela legislação dos mananciais,
o território de Ribeirão Pires é drenado por inúmeros cursos d’água, agrupados
em três bacias hidrográficas: Guaió, Taiaçupeba ou Taiaçupeba-Açu, e Billings.
Quanto ao reservatório Billings, suas águas ocupam 7 km² da área do município.
É interessante registrar que o município constitui área de interesse para dois dos
Sub-Comitês do CBH-AT: o Billings-Tamanduateí e o Tietê-Cabeceiras, uma
particularidade administrativa e técnica que exalta o caráter estratégico usufruído
por este município para a gestão das águas doces na GSP (Vide Fig. 57 e 119).
De fato, a drenagem das águas fluviais é reveladora da importância de
Ribeirão Pires para o contexto hidrológico regional. Por exemplo, as águas das
bacias do Guaió convergem para o Tietê, desaguando entre Poá e Suzano.
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FIGURA 117 - Três Tipos de Pavimento à Mostra: azulejos, paralelepípedos e asfalto em
trecho de rua do Centro Alto de Ribeirão Pires, nas proximidades da Igreja da Matriz
(Foto: Maurício Waldman, Dezembro de 2003).
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FIGURA 118 - O Brazinho: Esta é a denominação dada ao espaço dos
“marreteiros” em Ribeirão Pires, uma referência explícita ao bairro do Brás em
São Paulo, na Capital. Ao fundo, pode-se observar a porteira que permite a
passagem dos pedestres atravessando a linha da CPTM, ligando o Centro alto da
cidade ao Centro novo. A construção à esquerda da foto, corresponderia
parcialmente às instalações originais da estação ferroviária de Ribeirão Pires
(Foto: Maurício Waldman, Fevereiro de 2003).
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FIGURA 119 - Mapa das Bacias Hidrográficas de Ribeirão Pires
(Fonte: Educação Ambiental em Área de Manancial:
Conceitos e Práticas, 2002:7, escala aproximada: 1:83.750)
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Quanto ao curso do Taiaçupeba, este segue diretamente na direção do
reservatório do mesmo nome, localizado entre Suzano e Mogi das Cruzes. Estas
duas bacias hidrográficas estão vinculadas ao Sistema Produtor do Alto Tietê
(SPAT), um dos oito que atendem a RMSP. Quanto à Bacia Hidrográfica da
Billings, o Braço do Rio Grande, cujas águas são destinadas para o atendimento
das demandas de São Bernardo do Campo, Diadema e Santo André, seu trecho
inicial confina diretamente com Ribeirão Pires. Em termos da realidade municipal,
esta bacia é de longe a mais importante. Além de abarcar 75% da área total do
município (contra 15% do Taiaçupeba e 10% do Guaió), nesta bacia se concentra
o essencial da população e das atividades econômicas de Ribeirão Pires.
Além das águas de superfície, o município dispõe de um notável potencial de
águas subterrâneas. Verdadeiramente, o município foi agraciado pela natureza
com uma verdadeira profusão de fontes de águas minerais. Os últimos
levantamentos de águas subterrâneas realizados pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), dão conta de que a cidade literalmente repousa em um
extenso veio de águas minerais, um fenômeno singular sob os mais diversos
aspectos da geografia física (Vide Fig. 120). Embora estas pesquisas não tenham
avançado a ponto de certificar a cubagem das águas subterrâneas da cidade (e,
portanto, sem quantificar a dimensão possível das retiradas), ao menos em
princípio as características naturais de Ribeirão Pires em termos geológicos,
geomorfológicos e climáticos, permite apresentar o município como um possível
provedor de água doce, daí o redobrado interesse que Ribeirão Pires tem
despertado quanto às suas singularidades hidrológicas.
Atualmente, de acordo com o IPT, o município é o pólo de produção de água
mineral na RMSP que mais tem despertado interesse dos empresários do setor,
perdendo apenas para a capital. Além das duas empresas engarrafadoras de
água em funcionamento (Águas Pilar e Vênus Olímpica), o DNPM contabiliza 25
pedidos de pesquisa, registro e exploração de lavras do líquido destinados à
comercialização. Outras empresas planejam montar linhas de engarrafamento
visando exportar o líquido em larga escala. Uma destas empresas, a Fonte Santa
Luzia, foi formada por um grupo de seis empresários de São Paulo com a
perspectiva de proceder ao envasamento de 150/200 mil galões mensalmente,
sendo seu intuito aproveitar a proximidade do Porto de Santos para direcionar
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FIGURA 120 - Mapa do potencial de Águas Subterrâneas em Ribeirão Pires
(Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, in Plano Diretor do Município de Ribeirão
Pires, 2003, escala aproximada 1:116.700).
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grande parte da produção para o mercado externo (CAMPANILI, 2003; ver
também GUAZELLI, 2004:82).
Um fator que se associa a este contexto foi o fato da cidade ter se
assegurado do título de Estância Turística (Lei nº 10.130 de 09/12/98). Esta
titulação, obtida após ter sido inviabilizado o status de Estância Climática
motivada pela poluição industrial gerada pelo município vizinho de Suzano (Cf
SILVA, 1998:17), coroou esforços desenvolvidos nas duas gestões da prefeita
Maria Inês Soares Freire (1997/2000 e 2001/2004), do Partido dos Trabalhadores,
no sentido de orientar o desenvolvimento urbano na direção do que veio a ser
definido como vocação desejada para o município (CAMPANILI, 2003). Enquanto
uma Estância Turística, o município de Ribeirão Pires habilitou-se à condição de
possível agraciado com recursos visando o desenvolvimento de atividades
compatíveis com esta titulação.
Procurando reforçar este status, a administração municipal executou estudos
da viabilidade econômica para empreendimentos turísticos, sistematizados num
Guia de Negócios (1999), bem como encaminhou o Censo Turístico (2000),
ambos constituindo a base do Plano Diretor do turismo local. A prefeitura também
investiu em infra-estrutura turística. Dentre as obras mais significativas estão a
revitalização dos mirantes da cidade (São José e Santo Antônio), drenagem da
Pedra do Elefante, construção de um pier no Parque Municipal Milton Marinho de
Moraes (135 mil m² de frente para a Billings), criação de um novo Parque, o
Pérola da Serra (40 mil m², contando com arvorismo) e investimentos no
programa de Coleta Seletiva de Lixo.
Porém, Ribeirão Pires não está situado num “vácuo metropolitano”. As
contradições inevitáveis inerentes aos processos hegemônicos presentes na
RMSP, todas com repercussão negativa quanto à conservação dos recursos
hídricos, também fazem sentir sua presença na cidade. Estes impõem sua marca
na questão ambiental, incorporando dinamismos espaciais indissociáveis da
progressão do tempo da metrópole, com o qual Ribeirão Pires mantém uma
relação de cumplicidade. Assim sendo, poder-se-ia elencar alguns aspectos pelos
quais Ribeirão Pires, tal como no Grande ABC e na RMSP como um todo, tem
colocado em risco a preservação das águas doces:
1. Como é possível observar na Figura 120, a cidade está assentada
justamente na área de maior potencial de águas minerais, a área cisalhada que
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se confunde com a calha do Córrego Ribeirão Pires, exatamente o corredor
natural que tem sido adotado como eixo pela progressão da mancha urbana. Este
contexto espacial torna imprescindível um rigoroso acompanhamento do uso e da
ocupação do solo, uma diretriz que como se sabe, tem sido de dificílima aplicação
na GSP.
2. Especificamente quanto ao abastecimento público, uma contradição
patente é o fato de Ribeirão Pires, uma cidade situada na beira da Billings - o
maior reservatório de água da RMSP - paradoxalmente satisfazer suas demandas
através da importação do líquido fornecido pelo sistema Rio Claro. Nitidamente, a
cidade reproduz um modelo de “ressecamento das águas”. A metrópole, ao se
estender, distende suas fontes de provimento hídrico, destruindo os recursos
hídricos locais e repassando para regiões mais recuadas o ônus do fornecimento
de água doce. Ostensivamente, Ribeirão Pires integra esta lógica de
inviabilização do acesso às águas doces (Fig. 121, 122 e 123).
3. É interessante registrar que ao mesmo tempo em que Ribeirão Pires
importa água potável, a cidade se projeta enquanto possível pólo de
comercialização em larga escala de água engarrafada, visando tanto o mercado
consumidor regional e nacional quanto o do exterior. Mesmo que a exportação de
água mineral ainda não tenha efetivamente se materializado, é digno de nota que
o comércio já ocorre de modo informal. A água mineral Pilar, por exemplo, é
vendida para os depósitos de Santos, que por sua vez abastecem navios de
carga e de passageiros que ancoram no estuário. Este procedimento, um dos que
contribuem para a fidelização dos consumidores, poderá ser rapidamente
alavancado por iniciativas empresariais, as quais já começam a se movimentar
nesta direção.
4. No que constitui expressão emblemática do stress hídrico, Ribeirão Pires
passou a registrar situações impensáveis mesmo poucos anos atrás. A vigilância
sanitária da cidade, assim como diversas ONGs, têm denunciado casos como de
engarrafamento clandestino e captação direta da água das fontes por caminhões
tanque, que revendem o líquido com grande margem de lucro. Operando de
madrugada, pequenas vans provenientes da zona leste da capital engarrafam
água de fontes abertas sem qualquer amparo sanitário, comercializando o produto
nos bairros pobres da capital e outras áreas carentes do Grande ABC, inclusive
de Ribeirão Pires. Num momento em que a cidade ensaia uma inserção mais
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ssoreado da Billings: situado nas proximidades do píer do Parque Municipal Milton
Marinho de Moraes, em Ribeirão Pires, o assoreamento tornou-se visível durante a
estiagem que ao longo do IIº Semestre de 2003, assolou a região da RMSP (Foto:
Maurício Waldman, Dezembro de 2003)
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FIGURA 122: Proibido Pescar e Nadar: Placa colocada na entrada do Parque
Municipal Milton Marinho de Moraes, em Ribeirão Pires. Apesar do aviso, o local é
um concorrido espaço para a pesca amadora de tilápia, degustada em braseiros
montados ao ar livre (Foto: Maurício Waldman, Maio de 2005).
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FIGURA 123 - Ramal do Sistema Rio Claro: Estas tubulações,
atravessando o bairro do Ouro Fino, abastecem a cidade de
Ribeirão Pires (Foto: Maurício Waldman, Abril de 2005).
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forte no mercado de água doce, ela vive assim o aparente paradoxo da falta
d’água de qualidade para sua própria população.
5. Evidentemente, estas mudanças foram acompanhadas de alterações do
quadro ambiental da cidade. As matas que cobriam quase todo o município foram
derrubadas em muitos trechos, abrindo espaço para habitações e infra-estrutura
ou substituídas por bosques de eucaliptos e de pinheiros. O “clima de montanha”
da região que em passado recente era um atrativo para que Ribeirão Pires se
afirmasse enquanto um refúgio turístico foi se esvaindo, e a cidade, passou a
assimilar rapidamente os traços mais característicos da metereologia artificial
metropolitana. A névoa que freqüentemente acobertava a cidade praticamente
desapareceu. Nos dias atuais, apenas em caráter esporádico a neblina encobre a
cidade, um claro sinal que confirma o recuo da natureza que a engendrava para
paragens mais distantes. O enlace úmido da névoa foi substituído pelo bolsão de
gases da metrópole, que por sinal, foi o handicap que tecnicamente impediu que
fosse outorgado à cidade o status de Estância Climática. De um modo ou de
outro, a aproximação da “natureza hostil” é inquestionável.
6. Fato evidente, a consolidação de um modelo metropolitano em Ribeirão
Pires, assim como nas demais cidades que se dispõe em colar nos arredores da
cidadela paulistana, constitui fator que irá contribuir para a produção da escassez
de água, também suscitando, com base na estratégia do fait accompli, propostas
apontando para a captação das águas doces de regiões ainda mais distantes
ainda. Deste modo a cidade passa a se inserir num contexto perpassado pelo
acirramento das tensões pela posse do líquido, e quem sabe, o recrudescimento
da crise urbana na metrópole numa extensão ainda maior.
Em resumo, Ribeirão Pires, ainda que dotada de particularismos no seu
dinamismo

tempôro-espacial,

sintetiza

num

microcosmo

os

dilemas

metropolitanos nos quais está inserida. Na realidade, a cidade apenas repete
poucos passos atrás contextos já vivenciados pelo Grande ABC e pela RMSP.
Assim sendo, Ribeirão Pires, tal como o ABCDMR como um todo:

1.

Teve seu arranjo espacial tradicional desarticulado pela ferrovia e
posteriormente pelo rodoviarismo;

2.

Tal como muitas outras localidades, a cidade passou da condição
de um pequeno núcleo ferroviário ao de guarda-avançada da
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mancha urbana em expansão da GSP, reproduzindo suas
determinações concretas, assim como as imaginárias;
3.

Em continuidade com o item anterior, é exatamente esta a
necessidade que orientou o imaginário institucional a copiar, por
exemplo, uma mitologia bandeirante para a história da cidade;

4.

A cidade passa da situação de acesso livre aos corpos aquáticos
imediatos - no caso as águas das represas, dos poços e das
cacimbas - para o papel de importadora do líquido de regiões mais
distantes;

5.

Assim se observa a expansão do comércio clandestino de água
doce, alimentado pela dificuldade de acesso ao líquido pelos
setores excluídos, ao mesmo tempo a cidade desenvolve seus
primeiro passos na direção de provedora de água engarrafada.

Ribeirão Pires é um município situado num mundo que fabrica a escassez de
água e, que imprime ao ato de beber uma conotação de poder. Reflexo da
dualidade que perpassa pela sociedade mais ampla, a cidade não poderia
permanecer alheia a esta lógica perversa.
Constatação adicional do quanto a sede é um fenômeno catalisado pelas
contradições que regem a vida social dos humanos, sua resolução, apenas
poderia ser alcançada por uma sociedade em que o acesso à água não reflita um
privilégio, mas sim um direito que deve ser preservado.
As dificuldades com que a cidade, assim como o Grande ABC e a RMSP se
defronta, são ponderáveis. A estrutura do espaço, como explica o geógrafo Milton
SANTOS, é resistente, colocando a prova os intuitos que procuram modificar seu
rumo:

O fato, porém, é que cada estrutura do todo reproduz o todo. Assim, em
uma fase de transição, as estruturas vindas do passado, ainda que
parcialmente renovadas, tenderão a continuar a reproduzir o todo tal como
na fase precedente. Todavia, se cada estrutura conhece seu próprio ritmo
de mudança, a estrutura do espaço é a instância social de mais lenta
metamorfose e adaptação. Por isso, ela poderá continuar, por muito
tempo, a reproduzir o todo anterior, que se deseja eliminar (1986:54, grifo
nosso).
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Explicitada em toda sua rudeza, a reprodução da metrópole sugere um
desafio inédito, frente ao qual a humanidade deverá disponibilizar toda a
inventividade de que dispõe.
A esperança é justamente que esta possibilidade se transforme em um dado
da realidade.
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APÊNDICE 1

Lei n.º 898, de 18 de Dezembro de 1975

Disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos e
reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região
Metropolitana da Grande São Paulo e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
lei:
Artigo 1º - Esta Lei disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais,
cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse da Região
Metropolitana da Grande São Paulo, em cumprimento ao disposto nos incisos II e
III do artigo 2º e inciso VIII do artigo 3º da Lei Complementar n.º 94, de 29 de
maio de 1974.
Artigo 2º - São declaradas área de proteção e, como tais, reservadas, as
referentes aos seguintes mananciais, cursos e reservatórios de água e demais
recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo:
I - reservatório Billings;
II - reservatórios do Cabuçu no Rio Cabuçu de Cima, até a barragem no
Município de Guarulhos;
III - reservatórios da Cantareira, no Rio Cabuçu de Baixo, até as barragens
no Município de São Paulo;
IV - reservatório do Engordador, até a barragem no Município de São Paulo;
V - reservatório de Guarapiranga, até a barragem no Município de São
Paulo;
VI - reservatório de Tanque Grande, até a barragem no Município de
Guarulhos;
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VII - Rios Capivari e Monos, até a barragem prevista da SABESP, a jusante
da confluência do Rio Capivari com Ribeirão dos Campos, no Município e São
Paulo;
VIII - Rio Cotia, até a barragem das Graças no Município de Cotia;
IX - Rio Guaió, até o cruzamento com a Rodovia São Paulo-Mogi das
Cruzes, na divisa dos Municípios de Poá e Suzano;
X - Rio Itapanhaú, até a confluência com o Ribeirão das Pedras, no
Município de Biritiba-Mirim;
XI - Rio Itatinga, até os limites da Região Metropolitana;
XII - Rio Jundiaí, até a Confluência com o Rio Oropó, exclusive, no Município
de Mogi das Cruzes;
XIII - Rio Juqueri, até a barragem da SABESP, no Município de Franco da
Rocha;
XIV - Rio Taiaçupeba, até a confluência com o Taiaçupeba-Mirim, inclusive,
na divisa dos Município de Suzano e Mogi das Cruzes;
XV - Rio Tietê, até a confluência com o Rio Botujuru, no Município de Mogi
das Cruzes;
XVI - Rio Jaguari, afluente da margem esquerda do Rio Paraíba até os
limites da Região Metropolitana;
XVII - Rio Biritiba, até a sua foz;
XVIII - Rio Juquiá, até os limites da Região Metropolitana.
Artigo 3º - As áreas de proteção de que trata esta Lei corresponderão, no
máximo, às de drenagem referentes aos mananciais, cursos e reservatórios de
água e demais recursos hídricos, especificados no artigo 2º.
Parágrafo único - Nas áreas de proteção, os projetos e a execução de
arruamentos, loteamentos, edificações e obras, bem assim, a prática de
atividades agropecuárias, comerciais, industriais e recreativas dependerão de
aprovação prévia da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, e manifestação
favorável da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, mediante parecer da
Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio
Ambiente - CETESB, quanto aos aspectos de proteção ambiental, sem prejuízo
das demais competências estabelecidas na legislação, em vigor, para outros fins.
Artigo 4º - As atividades mencionadas no parágrafo único do artigo anterior,
se exercidas sem licenciamento e aprovação da Secretaria do Negócios
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Metropolitanos, com inobservância desta Lei, ou em desacordo com os projetos
aprovados, poderão determinar a cassação do licenciamento, se houver, e a
cessação compulsória da atividade ou o embargo e demolição das obras
realizadas a juízo da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, sem prejuízo da
indenização, pelo infrator, dos danos que causar.
Artigo 5º - As áreas de proteção referida no artigo 2º serão delimitadas por
lei, que poderá estabelecer, nos seus limites, faixas, ou áreas de maior ou menor
restrição, conforme o interesse público o exigir.
Parágrafo único - As faixas, ou áreas, de maior restrição, denominadas de 1º
categoria, abrangerão inclusive o corpo de água, enquanto que as demais,
denominadas de 2º categoria, serão classificadas na ordem decrescente das
restrições a que estarão sujeitas.
Artigo 6º - Nas áreas de proteção, o licenciamento das atividades e a
realização das obras, referidas no parágrafo único do artigo 3º desta Lei, ficarão
sujeitos às seguintes exigências:
I - destinação e uso da área, perfeitamente caracterizados e expressos nos
projetos e documentos submetidos à aprovação;
II - apresentação, nos projetos, de solução adequada para a coleta,
tratamento e destino final dos resíduos sólidos líquidos e gasosos, produzidos
pelas atividades que se propõem exercer ou desenvolver nas áreas;
III - apresentação, nos projetos, de solução adequada, relativamente aos
problemas de erosão e de escoamento das águas, inclusive as pluviais.
§ 1º - O licenciamento das atividades hortifrutícolas independerá de projetos,
desde que o documento submetido à aprovação contenha os demais requisitos
previstos neste artigo.
§ 2º - O licenciamento de atividades e a aprovação de projetos por quaisquer
outros órgãos públicos, dependerá de aprovação prévia da Secretaria dos
Negócios Metropolitanos e manifestação da Secretaria de Obras e Meio
Ambiente, mediante parecer da Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico
e de Defesa do Meio Ambiente -CETESB, relativamente ao cumprimento dos
incisos I a III e § 1º deste artigo.
§ 3º - Dos documentos de aprovação constará, obrigatoriamente, que o uso
da área só será admitido em conformidade com esta Lei.
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Artigo 7º - Os órgãos e entidades responsáveis por obras públicas, a serem
executadas nas áreas de proteção, deverão submeter, previamente, os
respectivos projetos à Secretaria dos Negócios Metropolitanos, que estabelecerá
os requisitos mínimos para a implantação dessas obras, podendo acompanhar
sua execução.
Artigo 8º - Nas áreas ou faixas de maior restrição, denominadas de 1ª
categoria, somente serão permitidas atividades recreativas e a execução de obras
ou serviços indispensáveis ao uso e aproveitamento do recurso hídrico, desde
que não coloquem em risco a qualidade da água.
Parágrafo único - As faixas de 1ª categoria, observadas as normas desta Lei,
poderão ser computadas no cálculo das áreas reservadas para sistemas de
recreio em loteamentos.
Artigo 9º - Na elaboração, implantação e adequação dos planos de
urbanização e desenvolvimento, a serem executados na Região Metropolitana da
Grande São Paulo, a Secretaria dos Negócios Metropolitanos observará o
disposto nesta Lei.
Artigo 10 - Em cada área de proteção, a Secretaria dos Negócios
Metropolitanos aplicará as medidas necessárias à adaptação das urbanizações,
edificações e atividades existentes, às disposições nesta Lei.
Parágrafo único - As urbanizações, edificações e atividades existentes, ou
exercidas anteriormente a esta Lei, gozarão de prazo adequado para se
adaptarem às suas exigências ou procederem às suas transferências para outro
local, e, na impossibilidade de o fazerem, poderão ser suprimidas mediante
indenização ou desapropriação.
Artigo 11 - As restrições, a serem estabelecidas em lei e correspondentes às
áreas de proteção a que se refere o artigo 2º, sem prejuízo da legislação em vigor
para outros efeitos, constarão de normas relativas a:
I - formas de uso do solo permitidas e as características de sua ocupação e
aproveitamento;
II - condições mínimas para parcelamento do solo e para a abertura de
arruamentos;
III - condições admissíveis de pavimentação e impermeabilização do solo;
IV - condições de uso dos mananciais, cursos e reservatórios de água,
obedecidos a classificação e o enquadramento previstos em leis e regulamentos;
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V - formas toleráveis de desmatamento nas áreas de proteção;
VI - condições toleráveis para a movimentação de terras nas áreas de
proteção;
VII - ampliação e aumento de produção dos estabelecimentos industriais,
localizados nas áreas de proteção que possam oferecer riscos à qualidade dos
recursos hídricos;
VIII - exigências a serem cumpridas pelas indústrias existentes ou em
construção nas áreas de proteção, e o plano de remanejamento das que nele não
puderem permanecer;
IX - emprego de defensivos e fertilizantes e prática de atividades horti-frutigranjeiras, que deverão ser limitadas às formas que não contribuam para a
deterioração dos recursos hídricos;
X - condições e limites quantitativos de produtos nocivos que poderão ser
armazenados na áreas de proteção, sem riscos para a qualidade dos recursos
hídricos;
XI - condições de passagem de canalizações que transportem substâncias,
consideradas nocivas às áreas de proteção;
XII - condições de coleta, transporte e destino final de esgotos e resíduos
sólidos, nas áreas de proteção;
XIII - condições de transporte de produtos considerados nocivos.
Artigo 12 - As restrições a que se refere o artigo anterior serão fixados em
conformidade com as normas desta Lei, e com base em critérios de proteção ao
meio ambiente, fornecidos pela Secretaria de Obras e do Meio Ambiente, através
da Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do
Meio Ambiente - CETESB, e de uso ao solo, fornecidos pela Secretaria dos
Negócios Metropolitanos.
Artigo 13 - Os infratores das disposições desta Lei e respectivos
regulamentos ficam sujeitos à aplicação das seguintes sanções, sem prejuízo de
outras, estabelecidas em leis especiais:
I - advertência, com prazo a ser estabelecido em regulamento, para a
regularização da situação nos casos de primeira infração, quando não haja perigo
iminente à saúde pública;
II - multa de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)
por dia, tendo-se em vista o patrimônio do agente infrator, localizado na área de
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proteção, se não efetuada a regularização dentro do prazo fixado pela
Administração;
a) - pela execução de arruamento, loteamento, edificação ou obra, sem
aprovação prévia da Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
b) - pela prática de atividades agropecuárias, comerciais, industriais e
recreativas sem aprovação prévia da Secretaria dos Negócios Metropolitanos;
c) - pela execução de arruamento, loteamento, edificação ou obra e pela
prática de atividades agropecuárias, comerciais, industriais e recreativas em
desacordo com os termos da aprovação ou com infração das disposições desta
Lei e respectivos regulamentos.
III - interdição, nos casos de iminente perigo à saúde pública e nos de
infração continuada;
IV - embargo e demolição da obra ou construção executada sem autorização
ou aprovação, ou em desacordo com os projetos aprovados, quando a sua
permanência ou manutenção contrariar as disposições desta Lei ou ameaçar a
qualidade do meio ambiente, respondendo o infrator pelas despesas a que der
causa.
§ 1º - As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pela Secretaria dos
Negócios Metropolitanos;
§ 2º - As penalidades de interdição, embargo ou demolição, poderão ser
aplicadas sem prejuízo daquelas objeto dos incisos I e II deste artigo;
§ 3º - O valor da multa prevista no inciso II deste artigo será de Cr$ 100,00
(cem cruzeiros) a Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) por dia no caso de atividades
hortifrutícolas;
§ 4º - O valor da multa prevista no inciso II deste artigo e em seu parágrafo
3º será automaticamente reajustado mediante a aplicação dos coeficientes de
atualização monetária de que trata o artigo 2º da Lei Federal n.º 6205, de 29 de
abril de 1975.
Artigo 14 - A aplicação de sanções às infrações ao disposto na presente Lei,
quando ocorrer poluição, também do meio ambiente, não impedirá a incidência de
outras penalidades por ação da Companhia Estadual de Tecnologia de
Saneamento Básico e de Defesa do meio Ambiente - CETESB, nos termos da
legislação estadual sobre proteção do meio ambiente do Estado de São Paulo,
contra agentes poluidores.
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Artigo 15 - O produto da arrecadação das multas decorrentes das infrações
previstas nesta Lei construirá receita do Fundo Metropolitano de Financiamento e
Investimento, quando aplicadas pela Secretaria dos Negócios Metropolitanos,
cabendo a responsabilidade pela cobrança à instituição do Sistema de Crédito do
Estado, encarregada de administrá-lo.
Artigo 16 - Da aplicação das sanções previstas nesta Lei caberá recurso ao
Secretário dos Negócios Metropolitanos.
Artigo 17 - Esta Lei será regulamentada dentro de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar de sua publicação.
Artigo 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 17 de novembro de 1975.
PAULO EGYDIO MARTINS
Francisco Henrique Fernando de Barros, Secretário de Obras e do Meio
Ambiente
Roberto Cerqueira César, Secretário dos Negócios Metropolitanos.
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APÊNDICE 2

Lei nº 9.866, de 28 de novembro de 1997
(Inclui retificação feita no Diário Oficial de 09/12/1997)

Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias
hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo e dá
outras providências

O Governador do Estado de São Paulo:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
Lei:

CAPÍTULO I
Objetivos e Abrangência

Art. 1º - Esta lei estabelece diretrizes e normas para a proteção e a
recuperação da qualidade ambiental das bacias hidrográficas dos mananciais de
interesse regional para abastecimento das populações atuais e futuras do Estado
de São Paulo, assegurados, desde que compatíveis, os demais usos múltiplos.
Parágrafo único - Para efeito desta Lei, consideram-se mananciais de
interesse regional as águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes,
emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o
abastecimento público.
Art. 2º - São objetivos da presente Lei :
I - preservar e recuperar os mananciais de interesse regional no Estado de
São Paulo;
II

-

compatibilizar

as

ações

de

preservação

dos

mananciais

de

abastecimento e as de proteção ao meio ambiente com o uso e ocupação do solo
e o desenvolvimento socioeconômico;
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III - promover uma gestão participativa, integrando setores e instâncias
governamentais, bem como a sociedade civil;
IV - descentralizar o planejamento e a gestão das bacias hidrográficas
desses mananciais, com vistas à sua proteção e à sua recuperação;
V - integrar os programas e políticas habitacionais à preservação do meio
ambiente.
Parágrafo único - As águas dos mananciais protegidos por esta Lei, são
prioritárias para o abastecimento público em detrimento de qualquer outro
interesse.
Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, considera-se Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais - APRM uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos
mananciais de interesse regional para abastecimento público.
Parágrafo único - A APRM referida no "caput" deste artigo deverá estar
inserida em uma das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI,
previstas no Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH,
instituído pela Lei nº 7663, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 4° - As APRMs serão definidas e delimitadas mediante proposta do
Comitê de Bacia Hidrográfica e por deliberação do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CRH, ouvidos o Conselho Estadual de Meio Ambiente CONSEMA e o Conselho de Desenvolvimento Regional - CDR, e criadas na
forma do artigo 18 desta Lei.

CAPÍTULO II
Sistema de Planejamento e Gestão

Art. 5º - A gestão das APRMs ficará vinculada ao Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH, garantida a articulação com os
Sistemas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional.
Art. 6º - O sistema de gestão das APRMs contará com:
I - órgão colegiado;
II - órgão técnico;
III - órgãos da administração pública.
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Parágrafo único - Na hipótese de mananciais de interesse regional sob a
influência de mais de uma UGRHI, o CRH poderá deliberar por uma gestão
compartilhada ou unificada das APRMs, a partir de proposta dos Comitês de
Bacia Hidrográfica - CBH correspondentes.
Art. 7º - O Órgão Colegiado, de caráter consultivo e deliberativo, será o CBH
correspondente à UGRHI na qual se insere a APRM, ou o Sub Comitê a ele
vinculado e que dele receba expressa delegação de competência nos assuntos
de peculiar interesse da APRM.
§ 1º - A composição do órgão colegiado da APRM atenderá ao princípio da
participação paritária do Estado, dos Municípios e da sociedade civil, todos com
direito a voz e voto.
§ 2º - As entidades da sociedade civil, sediadas necessariamente nos
Municípios contidos total ou parcialmente nas respectivas APRMs, respeitado o
limite máximo de um terço do número total de votos, serão representadas por:
1. entidades de classe de profissionais especializadas em saneamento
básico, recursos hídricos e planejamento físico e territorial;
2. entidades de classe patronais e empresariais;
3. organizações não governamentais defensoras do meio ambiente e
associações não governamentais;
4. associações comunitárias e associações de moradores; e
5. universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico.
§ 3º - O órgão colegiado terá, entre outras, as seguintes atribuições:
1. aprovar previamente o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental PDPA e suas atualizações, bem como acompanhar sua implementação;
2. manifestar-se sobre a proposta de criação de Áreas de Intervenção e
respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional,
bem como suas revisões e atualizações;
3. recomendar diretrizes para as políticas setoriais dos organismos e
entidades que atuam na APRM, promovendo a integração e a otimização das
ações, objetivando a adequação à legislação e ao PDPA;
4. recomendar alterações em políticas, ações, planos e projetos setoriais a
serem implantados na APRM, de acordo com o preconizado na legislação e no
PDPA;
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5. propor critérios e programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos
financeiros em serviços e obras de interesse para a gestão da APRM; e
6. promover, no âmbito de suas atribuições, a articulação com os demais
Sistemas de Gestão institucionalizados, necessária a elaboração, revisão,
atualização e implementação do PDPA.
Art. 8º - O órgão técnico será a Agência de Bacia, prevista no artigo 29 da
Lei nº 7663, de 30 de dezembro de 1991 ou, na sua inexistência, o organismo
indicado pelo CBH, e terá, entre outras, as seguintes atribuições:
I - subsidiar e dar cumprimento às decisões do órgão colegiado da APRM;
II - elaborar Relatório de Situação da Qualidade Ambiental da APRM, que
deverá integrar Relatório de Situação da Bacia Hidrográfica correspondente;
III - elaborar e atualizar o PDPA;
IV - elaborar proposta de criação das Áreas de Intervenção e respectivas
diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional, suas
atualizações, e propostas de enquadramento das Áreas de Recuperação
Ambiental;
V - promover, com os órgãos setoriais, a articulação necessária a elaboração
de proposta de criação das Áreas de Intervenção e respectivas diretrizes e
normas, de proposta de enquadramento das Áreas de Recuperação Ambiental,
do PDPA, e de suas respectivas atualizações;
VI - propor a compatibilização da legislação ambiental e urbanística estadual
e municipal ;
VII - subsidiar e oferecer suporte administrativo e técnico necessário ao
funcionamento do órgão colegiado, dando cumprimento às suas determinações;
VIII - implantar, operacionalizar e manter sistematicamente atualizado
Sistema

Gerencial

de

Informações,

garantindo

acesso

aos

órgãos

da

administração pública municipal, estadual e federal e à sociedade civil;
IX - promover assistência e capacitação técnica e operacional a órgãos,
entidades, organizações não governamentais e Municípios, na elaboração de
planos, programas, legislações, obras e empreendimentos localizados dentro da
APRM; e
X - articular e promover ações objetivando a atração e indução de
empreendimentos e atividades compatíveis e desejáveis, de acordo com as metas
estabelecidas no PDPA e com a proteção aos mananciais.
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Parágrafo único - As ações desenvolvidas pelo órgão técnico devem
obedecer às diretrizes dos Sistemas de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Regional.
Art. 9º - Os órgãos da administração pública serão responsáveis pelo
licenciamento, fiscalização, monitoramento e implementação dos programas e
ações setoriais e terão, entre outras, as seguintes atribuições:
I - promover e implantar fiscalização integrada com as demais entidades
participantes

do

sistema

de

gestão

e

com

os

diversos

sistemas

institucionalizados;
II - implementar programas e ações setoriais definidos pelos PDPAs; e
III - contribuir para manter atualizado o Sistema Gerencial de Informações.

CAPÍTULO III
Instrumentos de Planejamento e Gestão

Art. 10 - Nas APRMs serão implementados instrumentos de planejamento e
gestão, visando orientar as ações do poder público e da sociedade civil voltadas à
proteção, à recuperação e à preservação dos mananciais de interesse regional.
Art. 11 - São instrumentos de planejamento e gestão:
I - áreas de intervenção e respectivas diretrizes e normas ambientais e
urbanísticas de interesse regional;
II - normas para implantação de infra-estrutura sanitária;
III - mecanismos de compensação financeira aos Municípios;
IV - Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental - PDPA;
V - controle das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente,
capazes de afetar os mananciais;
VI - Sistema Gerencial de Informações; e
VII - imposição de penalidades por infrações as disposições desta Lei e das
leis específicas de cada APRM.

CAPÍTULO IV
Disciplinamento da Qualidade Ambiental
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Seção I
Das Áreas de Intervenção

Art. 12 - Nas APRMs, para a aplicação de dispositivos normativos de
proteção, recuperação e preservação dos mananciais e para a implementação de
políticas públicas, serão criadas as seguintes Áreas de Intervenção:
I - Áreas de Restrição à Ocupação;
II - Áreas de Ocupação Dirigida; e
III - Áreas de Recuperação Ambiental.
Art. 13 - São Áreas de Restrição à Ocupação, além das definidas pela
Constituição do Estado e por lei como de preservação permanente, aquelas de
interesse para a proteção dos mananciais e para a preservação, conservação e
recuperação dos recursos naturais.
Art. 14 - São Áreas de Ocupação Dirigida aquelas de interesse para a
consolidação ou implantação de usos rurais e urbanos, desde que atendidos os
requisitos que garantam a manutenção das condições ambientais necessárias a
produção de água em quantidade e qualidade para o abastecimento das
populações atuais e futuras.
Art. 15 - São Áreas de Recuperação Ambiental aquelas cujos usos e
ocupações estejam comprometendo a fluidez, potabilidade, quantidade e
qualidade dos mananciais de abastecimento público e que necessitem de
intervenção de caráter corretivo.
Parágrafo único - As Áreas de Recuperação Ambiental serão reenquadradas
através do PDPA em Áreas de Ocupação Dirigida ou de Restrição à Ocupação,
quando comprovada a efetiva recuperação ambiental pelo Relatório de Situação
da Qualidade da APRM.
Art. 16 - Para cada APRM serão estabelecidas diretrizes e normas
ambientais e urbanísticas de interesse regional, respeitadas as competências
Municipais e da União, considerando as especificidades e funções ambientais das
diferentes Áreas de Intervenção, com o fim de garantir padrões de qualidade e
quantidade

de

água

abastecimento público.

bruta,

passível

de

tratamento

convencional

para
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Parágrafo único - As diretrizes e normas referidas no "caput" deste artigo
serão relativas a:
1. condições de ocupação e de implantação de atividades efetiva ou
potencialmente degradadoras do meio ambiente, capazes de afetar os
mananciais;
2. condições para a implantação, operação e manutenção dos sistemas de:
a) tratamento de água;
b) drenagem de águas pluviais;
c) controle de cheias;
d) coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos;
e) coleta, tratamento e disposição final de efluentes líquidos; e
f) transmissão e distribuição de energia elétrica.
3. condições de instalação de canalizações que transportem substâncias
consideradas nocivas à saúde e ao meio ambiente;
4. condições de transporte de produtos considerados nocivos a saúde e ao
meio ambiente;
5. medidas de adaptação de atividades, usos e edificações existentes às
normas decorrentes desta Lei;
6. condições de implantação de mecanismos que estimulem ocupações
compatíveis com os objetivos das Áreas de Intervenção; e
7. condições de utilização e manejo dos recursos naturais.
Art. 17 - Na delimitação e normatização das Áreas de Intervenção serão
considerados:
I - a capacidade de produção hídrica do manancial;
II - a capacidade de autodepuração e assimilação das cargas poluidoras;
III - os processos de geração de cargas poluidoras;
IV - o enquadramento do corpo d’água nas classes de uso preponderante;
V - a infra-estrutura existente ;
VI - as condições ambientais essenciais à conservação da qualidade e da
quantidade das águas do manancial; e
VII - o perfil dos agravos à saúde cujas causas possam estar associadas às
condições do ambiente físico.
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Art. 18 - As APRMs, suas Áreas de Intervenção e respectivas diretrizes em
normas ambientais e urbanísticas de interesse regional serão criadas através de
Lei estadual.
Art. 19 - As leis municipais de planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano, previstas no artigo 30 da
Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, deverão incorporar as diretrizes e
normas ambientais e urbanísticas de interesse para a preservação, conservação
e recuperação dos mananciais definidas pela lei específica da APRM.
Parágrafo único - O Poder Executivo Municipal deverá submeter ao órgão
colegiado da APRM as propostas de leis municipais a que se refere o "caput"
deste artigo.

Seção II
Da Infra-Estrutura Sanitária

Art. 20 - A implantação de sistema coletivo de tratamento e disposição de
resíduos sólidos domésticos em APRM será permitida, desde que:
I - seja comprovada a inviabilidade de implantação em áreas situadas fora da
APRM;
II - sejam adotados sistemas de coleta, tratamento e disposição final, cujos
projetos atendam a normas, índices e parâmetros específicos para as APRMs, a
serem estabelecidos pelo órgão ambiental competente; e
III - sejam adotados, pelos Municípios, programas integrados de gestão de
resíduos sólidos que incluam, entre outros, a minimização dos resíduos, a coleta
seletiva e a reciclagem.
Art. 21 - Os resíduos sólidos decorrentes de processos industriais deverão
ser removidos das APRMs, conforme critérios estabelecidos pelo órgão ambiental
competente.
Parágrafo único - A lei específica de cada APRM definirá os casos em que
poderão ser dispostos os resíduos sólidos inertes decorrentes de processos
industriais.
Art. 22 - Os resíduos decorrentes do sistema de saúde deverão ser tratados
e dispostos fora das áreas protegidas.
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Parágrafo único - A lei específica de cada APRM definirá os casos em que
poderá ser admitida a incineração, ou outra tecnologia mais adequada, dos
resíduos de sistema de saúde.
Art. 23 - Não será permitida a disposição de resíduos sólidos em Áreas de
Restrição à Ocupação.
Art. 24 - Fica proibida a disposição, em APRM, de resíduos sólidos
provenientes de Municípios localizados fora das áreas protegidas.
Art. 25 - O lançamento de efluentes líquidos sanitários em APRM, será
admitido, desde que:
I - fique comprovada a inviabilidade técnica econômica de seu afastamento
ou tratamento para infiltração no solo, (Vetado)
II - haja o prévio enquadramento dos corpos d’água conforme a legislação
vigente; e
III - os efluentes recebam tratamento compatível com a classificação do
corpo d’água receptor.
§ 1º - O enquadramento de que trata este artigo fica restrito às Classes
Especial, 1, 2 e 3 estabelecidas pelo artigo 1º, da Resolução CONAMA n.º 20, de
18 de junho de 1986.
§ 2º - Somente será admitido o reenquadramento do corpo d’água em classe
de nível de qualidade inferior àquele em que estiver enquadrado, quando não for
possível a efetivação do enquadramento do corpo d’água na Classe de
enquadramento atual e for demonstrada a inviabilidade de se atingir tais índices.
§ 3º - Não serão permitidas captações em trechos classificados como Classe
3.
§ 4º - O órgão ambiental competente deverá definir os limites de carga a
serem lançados em corpos d’água classificados como Classe 3.
§ 5º - Somente será admitido o enquadramento dos corpos d’água em
Classes que possibilitem índices progressivos de melhoria da qualidade das
águas.
§ 6º - O corpo d’água que, na data de enquadramento, apresentar qualidade
inferior à estabelecida para a sua Classe, não poderá receber novos lançamentos
no trecho considerado em desconformidade, nem tampouco novos lançamentos
industriais na rede pública de esgoto, que comprometam os padrões de qualidade
da Classe em que o corpo d’água receptor dos efluentes estiver enquadrado.
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Art. 26 - Os efluentes líquidos de origem industrial deverão ser afastados das
APRMs, conforme critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
§ 1º - Poderá ser admitido o lançamento de efluentes líquidos industriais em
APRMs, desde que:
1. seja comprovada a inviabilidade técnica e econômica do afastamento ou
tratamento para infiltração no solo;
2. haja o prévio enquadramento dos corpos d’água, conforme o disposto nos
parágrafos do artigo anterior; e
3. os efluentes contenham exclusivamente cargas orgânicas não tóxicas e
sejam previamente tratados de forma compatível com a classificação do corpo
d’água receptor.
§ 2º - Os estabelecimentos industriais existentes à data de promulgação da
lei específica da APRM deverão apresentar ao órgão ambiental competente,
conforme critérios previamente estabelecidos, planos de controle de poluição
ambiental, plano de transportes de cargas tóxicas e perigosas e estudos de
análise de riscos para a totalidade do empreendimento, comprovando a
viabilidade de sua permanência nos locais atuais.

CAPÍTULO V
Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental

Art. 27 - O cumprimento das normas e diretrizes desta Lei e da lei específica
da APRM será observado pelos órgãos da administração pública quando da
análise de pedidos de licença e demais aprovações e autorizações a seu cargo.
Art. 28 - O licenciamento de construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos, usos e atividades em APRMs por qualquer
órgão público estadual ou municipal dependerá de apresentação prévia de
certidão do registro de imóvel que mencione a averbação das restrições,
estabelecidas nas leis específicas para cada APRM.
§ 1º - As certidões de matrícula ou registro que forem expedidas pelos
Cartórios de Registro de Imóveis deverão conter, expressamente, as restrições
ambientais que incidem sobre a área objeto da matrícula ou registro, sob pena de
responsabilidade funcional do servidor.
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§ 2º - A lei específica de cada APRM deverá indicar o órgão da
administração pública responsável pela expedição de certidão que aponte as
restrições a serem averbadas.
§ 3º - Caberá ao órgão público normalizador de cada lei específica da APRM
comunicar aos respectivos Cartórios de Registros de Imóveis as restrições
contidas em cada lei.
Art. 29 - As atividades de licenciamento, fiscalização e monitoramento, a
cargo do Estado, poderão ser objeto de convênio com os Municípios, no qual se
estabelecerão os limites e condições da cooperação.
Parágrafo único - O órgão estadual responsável pela ação fiscalizadora
poderá credenciar servidores da administração direta do Estado e dos Municípios
para atuar como fiscais das áreas protegidas.
Art. 30 - As APRMs contarão com um Sistema Gerencial de Informações,
destinado a:
I - fornecer apoio informativo aos agentes públicos e privados que atuam nas
bacias;
II - subsidiar a elaboração e os ajustes nos planos e programas previstos; e
III - monitorar e avaliar a qualidade ambiental.
§ 1º - O Sistema Gerencial de Informações consiste em um banco de dados,
permanentemente atualizado com informações dos órgãos participantes do
sistema, contendo no mínimo:
1. características ambientais das sub-bacias;
2. áreas protegidas;
3. dados hidrológicos de quantidade e qualidade das águas;
4. uso e ocupação do solo e tendências de transformação;
5. mapeamento dos sistemas de infra-estrutura implantados e projetados;
6. cadastro dos usuários dos recursos hídricos;
7. representação cartográfica das normas legais;
8. cadastro e mapeamento das licenças, autorizações e outorgas expedidas
pelos órgãos competentes;
9. cadastro e mapeamento das autuações efetuadas pelos órgãos
competentes;
10. informações sobre cargas poluidoras e outras de interesse; e

705

11. indicadores de saúde associados às condições do ambiente físico,
biológico e socioeconômico, e
12. informações das rotas de transporte de cargas tóxicas e perigosas.
§ 2º - O Sistema Gerencial de Informações será operacionalizado pelo órgão
técnico da APRM, que garantirá acesso aos órgãos da administração pública
municipal, estadual e federal e à sociedade civil.
§ 3º - O órgão técnico fará publicar, anualmente, na imprensa oficial, relação
dos infratores com a descrição da infração, do devido enquadramento legal e da
penalidade aplicada.

CAPÍTULO VI
Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental

Art. 31 - Para cada APRM, será elaborado Plano de Desenvolvimento e
Proteção Ambiental - PDPA, contendo:
I - diretrizes para o estabelecimento de políticas setoriais relativas a
habitação, transporte, manejo de recursos naturais, saneamento ambiental e
infra-estrutura que interfiram na qualidade dos mananciais;
II - diretrizes para o estabelecimento de programas de indução à implantação
de usos e atividades compatíveis com a proteção e recuperação ambiental da
APRM;
III - metas de curto, médio e longo prazos, para a obtenção de padrões de
qualidade ambiental;
IV - proposta de atualização das diretrizes e normas ambientais e
urbanísticas de interesse regional;
V - proposta de reenquadramento das Áreas de Recuperação Ambiental;
VI - programas, projetos e ações de recuperação, proteção e conservação da
qualidade ambiental;
VII - Programa Integrado de Monitoramento da Qualidade Ambiental;
VIII - Programa Integrado de Educação Ambiental;
IX - Programa Integrado de Controle e Fiscalização;
X - Programa de Investimento Anual e Plurianual.
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§ 1º - O PDPA obedecerá às diretrizes dos Sistemas de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional.
§ 2º - O PDPA, após apreciação pelo CBH e a aprovação pelo CRH,
comporá o Plano de Bacia da UGHRI e integrará o Plano Estadual de Recursos
Hídricos, para aprovação pelo Governador do Estado na forma do artigo 47, inciso
III, da Constituição do Estado, de 5 de outubro de 1989.

CAPÍTULO VII
Suporte Financeiro

Art. 32 - Caberá aos Poderes Públicos Estadual e Municipais garantir meios
e recursos para implementação dos programas integrados de Monitoramento da
Qualidade

das

Águas

e

de

Controle

e

Fiscalização,

bem

como

a

operacionalização do Sistema Gerencial de Informações.
Parágrafo único - Os recursos financeiros necessários à implementação dos
planos e programas previstos pelo PDPA deverão constar dos Planos Plurianuais,
Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual dos órgãos e entidades da
administração pública.
Art. 33 - Os CBHs destinarão uma parcela dos recursos da cobrança pela
utilização da água e uma parcela dos recursos da Subconta do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos - FEHIDRO, para implementação de ações de controle e
fiscalização, obras e ações visando à proteção e recuperação dos mananciais.
Art. 34 - O Estado garantirá compensação financeira aos Municípios
afetados por restrições impostas pela criação das APRMs, e respectivas normas,
na forma da lei.

CAPÍTULO VIII
Infrações e Penalidades
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Art. 35 - As infrações a esta Lei e às leis específicas das APRMs classificamse em:
I - leves: aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstâncias
atenuantes;
II - graves: aquelas em que for verificada circunstância agravante ou em que
o dano causado não possibilite recuperação imediata; e
III - gravíssimas: aquelas em que seja verificada a existência de duas ou
mais circunstâncias agravantes ou em que o dano causado não possibilite
recuperação a curto prazo ou, ainda, na hipótese de reincidência do infrator.
§ 1º - Havendo o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a
penalidade

será

aplicada

levando-se

em

consideração

a

circunstância

preponderante, entendendo-se como tal aquela que caracteriza o conteúdo da
vontade do autor ou as conseqüências da conduta assumida.
§ 2º - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade ambiental
observará:
1. a classificação da infração, nos termos deste artigo;
2. a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde
pública e o manancial; e
3. os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de
proteção aos mananciais.
§ 3º - Constituem circunstâncias atenuantes:
1. menor grau de instrução e escolaridade do infrator;
2. arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do
dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
3. comunicação prévia, pelo infrator, de perigo iminente da degradação
ambiental;
4. colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle
ambiental;
5. a ação do infrator não ser determinante para a consecução do dano; e
6. ser o infrator primário e a falta cometida, leve.
§ 4º - Constituem circunstâncias agravantes:
1. ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada;
2. ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária para si
ou para outrem;
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3. o infrator ter coagido outrem para a execução material da infração;
4. ter a infração conseqüências graves para a saúde pública ou para o
manancial;
5. ter o infrator deixado de tomar providências tendentes a evitar ou sanar a
situação que caracterizou a infração;
6. a infração ter concorrido para danos à propriedade alheia;
7. a utilização indevida de licença ou autorização ambiental; e
8. a infração ser cometida por estabelecimento mantido, total ou
parcialmente, por verbas públicas ou beneficiado por incentivos fiscais."
Art. 36 - Os infratores das disposições desta Lei e das leis específicas das
APRMs, pessoas físicas ou jurídicas, ficam sujeitos às seguintes sanções, sem
prejuízo de outras estabelecidas em leis específicas:
I - advertência, pelo cometimento da infração, estabelecido o prazo máximo
de 30 (trinta) dias, para manifestação ou início dos procedimentos de
regularização da situação compatível com sua dimensão e gravidade, para o
reparo do dano causado;
II - multa de 450 a 220.000 vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência UFIR, pelo cometimento da infração, levando em conta sua dimensão e
gravidade;
III - multa diária, quando não sanada a irregularidade no prazo concedido
pela autoridade competente, cujo valor diário não será inferior ao de 450 UFIRs,
nem superior a 220.000 UFIRs;
IV - interdição definitiva das atividades não regularizáveis, ou temporária das
regularizáveis, levando em conta sua gravidade;
V - embargo de obra, construção, edificação ou parcelamento do solo,
iniciado sem aprovação ou em desacordo com o projeto aprovado;
VI - demolição de obra, construção ou edificação irregular e recuperação da
área ao seu estado original;
VII - perda, restrição e ou suspensão de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo Poder Público; e
VIII - perda, restrição ou impedimento, temporário ou definitivo, de obtenção
de financiamentos em estabelecimentos estaduais de crédito.
Parágrafo único - Os materiais, máquinas, equipamentos e instrumentos
utilizados no cometimento da infração serão apreendidos para instrução de
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inquérito policial, na forma do disposto nos artigos 26 e 28 da Lei Federal nº
4.771, de 15 de setembro de 1965.
Art. 37 - As penalidades de multas serão impostas pela autoridade
competente, observados os seguintes limites:
I - de 450 a 8.700 vezes o valor da UFIR, nas infrações leves;
II - de 8.701 a 87.000 vezes o valor da UFIR, nas infrações graves; e
III - de 87.001 a 220.000 vezes o valor da UFIR, nas infrações gravíssimas.
§ 1º - A multa será recolhida com base no valor da UFIR do dia de seu
efetivo pagamento.
§ 2º - A multa diária será aplicada no período compreendido entre a data do
auto de infração e a cessação do ato infracional, comprovada pelo protocolo do
processo de licenciamento do empreendimento ou atividade.
§ 3º - Nos casos de atividades ou empreendimentos não licenciáveis por
esta Lei e por leis específicas, a multa incidirá desde a notificação da infração até
a comprovação de providências visando à reconstituição da área ao seu estado
original, à demolição, ou à cessação de atividade.
§ 4º - Ocorrendo a extinção da UFIR, adotar-se-á, para efeito desta Lei, o
mesmo índice que a substituir.
§ 5º - Nos casos de reincidência, caracterizada pelo cometimento de nova
infração de mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro da
anteriormente imposta.
§ 6º - A reincidência caracterizará a infração como gravíssima.
§ 7º - Nos casos de infração continuada ou não atendimento das exigências
impostas pela autoridade competente, será aplicada multa diária de acordo com
os limites e a caracterização da infração prevista no presente artigo.
§ 8º - O produto da arrecadação das multas previstas nesta Lei, assim como
as decorrentes da aplicação das Leis nºs 898, de 18 de dezembro de 1975, e
1172, de 17 de novembro de 1976, constituirá receita do órgão ou da entidade
responsável pela

aplicação

das

penalidades

e

deverá

ser

empregado

obrigatoriamente na APRM onde ocorreram as infrações e em campanhas
educativas.
§ 9º - A penalidade de interdição, definitiva ou temporária, será imposta nos
casos de risco à saúde pública e usos ou atividades proibidos pela legislação,
podendo também ser aplicada a critério da autoridade competente, nos casos de
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infração continuada, eminente risco ao manancial ou a partir da reincidência da
infração.
§ 10 - As penalidades de embargo e demolição poderão ser impostas na
hipótese de obras ou construções feitas sem licença ou com ela desconformes,
podendo ser aplicadas sem prévia advertência ou multa, quando houver risco de
dano ao manancial.
§ 11 - As penalidades de suspensão de financiamento e de benefícios fiscais
serão impostas a partir da primeira reincidência, devidamente comprovada por
relatório circunstanciado, devendo ser comunicadas pelo órgão responsável pela
fiscalização ao órgão ou entidade concessionária.
§ 12 - As penalidades estabelecidas nos incisos I, II e III do artigo 36 desta
Lei poderão ser aplicadas cumulativamente às dos incisos IV, V, VI, VII e VIII do
mesmo dispositivo.
§ 13 - As sanções estabelecidas neste artigo serão impostas sem prejuízo
das demais penalidades instituídas por outros órgãos ou entidades, no respectivo
âmbito de competência legal.
Art. 38 - Quando as infrações forem cometidas pelo Poder Público Municipal,
as parcelas referentes à compensação financeira prevista no artigo 34 desta Lei,
ficarão retidas até que sejam regularizados ou sanados os danos ambientais,
conforme determinação da autoridade competente.
Art. 39 - Respondem solidariamente pela infração:
I - o autor material;
II - o mandante; e
III - quem de qualquer modo concorra para a prática do ato ou dele se
beneficie.
Art. 40 - Da aplicação das penalidades previstas nesta Lei caberá recurso à
autoridade imediatamente superior, sem efeito suspensivo, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contados da notificação do infrator.
§ 1º - A notificação a que se refere este artigo poderá ser feita mediante
correspondência com aviso de recebimento enviado ao infrator.
§ 2º - Para julgamento do recurso interposto, a autoridade julgadora ouvirá a
autoridade que impôs a penalidade no prazo de 15 (quinze) dias.
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Art. 41 - Os débitos relativos a multas e indenizações não saldadas,
decorrentes de infração a leis ambientais, serão cobrados de acordo com o
disposto no § 1º do artigo 37 desta Lei.
Art. 42 - No exercício da ação fiscalizadora, ficam asseguradas, nos termos
da lei, aos agentes administrativos credenciados, a entrada, a qualquer dia ou
hora,

e

a

permanência,

pelo

tempo

que

se

tornar

necessário,

em

estabelecimentos públicos ou privados.
§ 1º - Os agentes credenciados são competentes para verificar a ocorrência
de infrações, sugerir a imposição de sanções, solicitar informações, realizar
vistorias em órgãos e entidades públicas ou privadas.
§ 2º - Quando obstados, os agentes poderão requisitar força policial para o
exercício de suas atribuições.
Art. 43 - Os custos ou as despesas resultantes da aplicação das sanções de
interdição, embargo ou demolição correrão por conta do infrator.
Art. 44 - Constatada infração às disposições desta Lei e das leis específicas
das APRMs, os órgãos da administração pública encarregados do licenciamento e
fiscalização ambientais deverão diligenciar, junto ao infrator, no sentido de
formalizar termo de compromisso de ajustamento de conduta ambiental, com
força de título executivo extrajudicial, que terá por objetivo precípuo a
recuperação do manancial degradado, de modo a cessar, adaptar, recompor,
corrigir ou minimizar os efeitos negativos sobre o meio, independentemente da
aplicação das sanções cabíveis.
§ 1º - As multas pecuniárias aplicadas poderão ser reduzidas em até 90%
(noventa por cento) de seu valor e as demais sanções terão sua exigibilidade
suspensa, conforme dispuser o regulamento desta Lei.
§ 2º - A inexecução total ou parcial do convencionado no termo de
ajustamento de conduta ambiental ensejará sua remessa à Procuradoria Geral do
Estado, para a execução das obrigações dele decorrentes, sem prejuízo das
sanções penais e administrativas aplicáveis à espécie.

CAPÍTULO IX
Disposições Finais e Transitórias
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Art. 45 - Na Região Metropolitana da Grande São Paulo, até que sejam
promulgadas as leis específicas das APRMs, ficam mantidas as disposições das
Leis nº 898, de 18 de dezembro de 1975, e 1172, de 17 de novembro de 1976,
com execução do inciso XIX, do artigo 2º da Lei nº 898 de 18 de dezembro 1975,
incluída pela Lei nº 7.384, de 24 de junho de 1991, que ficará expressamente
revogada à partir da data da publicação desta Lei.
Parágrafo único - As penalidades previstas nas Leis nº 898, de 18 de
dezembro de 1975, e 1172, de 17 de novembro de 1976, ficam expressamente
revogadas, passando a vigorar aquelas definidas por esta Lei.
Art. 46 - Os Comitês de Bacias - CBHs correspondentes às áreas de
proteção aos mananciais estabelecidas pelas Leis nºs 898, de 18 de dezembro de
1975, e 1172, de 17 de novembro de 1976, deverão encaminhar, no prazo de até
60 (sessenta) dias, proposta de delimitação das APRMs, conforme estabelecido
no artigo 4º desta Lei.
Art. 47 - Nas áreas de proteção de mananciais de que tratam as Leis nºs
898, de 18 de dezembro de 1975, e 1172, de 17 de novembro de 1976, até que
sejam promulgadas as leis específicas para as APRMs, poderão ser executadas
obras emergenciais nas hipóteses em que as condições ambientais e sanitárias
apresentem riscos de vida e à saúde pública ou comprometam a utilização dos
mananciais para fins de abastecimento.
§ 1º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se obras emergenciais 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.
§ 2º - As obras a que se refere o "caput" deste artigo deverão constar de
Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana da
Grande São Paulo, contemplando o disciplinamento das áreas de intervenção de
acordo com a legislação.
§ 3º - Os projetos emergenciais deverão ser aprovados pelo órgão colegiado.
§4º - Os recursos dos projetos emergenciais que garantirão sua efetiva
implementação deverão provir do Estado e ressarcidos posteriormente pelo
FEHIDRO. (Vetado)
§ 5º - O Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região
Metropolitana da Grande São Paulo será elaborado pelo Poder Público Estadual,
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em articulação com os Municípios, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da
publicação desta Lei, contendo justificativa técnica, agentes executores, custos e
fontes de recursos, cronograma fisico-financeiro e resultados esperados.
§ 6º - O Plano Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região
Metropolitana da Grande São Paulo deverá ser aprovado pelo CRH e pelo
CONSEMA, após o Poder Público Estadual realizar audiências públicas no prazo
de 30 dias.
§ 7º - Após a realização de audiências públicas o Plano Emergencial de
Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana da Grande São Paulo
deverá ser aprovado pelo CRH e pelo CONSEMA no prazo de até 30 dias.
Art. 48 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mário Covas
Governador do Estado
Palácio dos Bandeirantes, 28 de novembro de 1997.

