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RESUMO

CASAZZA, E.F.C. Contribuições das análises de percepção ambiental à formulação e
implementação de instrumentos de gestão ambiental pública: Projeto de Lei da Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery. 2012. 173f. Dissertação
(Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2012.
O reservatório Paiva Castro, último reservatório de regularização de vazões do
Sistema Cantareira, que consiste em um sistema de abastecimento público responsável por
fornecer água à aproximadamente 10 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP), vem sofrendo constantes ameaças à qualidade de seus recursos hídricos, a
despeito da variada gama de instrumentos de gestão ambiental existente na região. Junto ao
processo de reforma do Estado, desencadeado pela falência do modelo de estado do bem estar
social, houve uma intensa transformação nos instrumentos de gestão ambiental pública
existentes no Brasil até então. Esta transformação tornou o gerenciamento ambiental público
brasileiro menos centralizado e dotado de mais oportunidades para participação social. Entre
os instrumentos de gestão ambiental transformados durante o período de reforma do Estado
está a legislação de proteção aos mananciais metropolitanos da RMSP, um dos instrumentos
com maior potencial para evitar a degradação dos recursos hídricos da região do reservatório
Paiva Castro. O presente trabalho tem por objetivo verificar se a percepção ambiental e as
expectativas da população da Área de Influência do Reservatório Paiva Castro se faz presente
no Projeto de Lei da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais - Alto Juquery, um dos
produtos da renovação da legislação de proteção aos mananciais metropolitanos. Para tal
foram utilizadas análises de percepção ambiental da população desta região, e os resultados
destas foram comparadas aos ditames do Projeto de Lei da APRM - Alto Juquery. O estudo do
projeto de lei em epígrafe revelou a tendência dos legisladores de incorporar à legislação
récem criada diversos dispositivos de disciplinamento do uso do solo visando a proteção dos
recursos hídricos da região, enquanto a análise da percepção ambiental dos habitantes da Área
de influência do reservatório Paiva Castro revelou que estes não associam de maneira direta o
uso do solo com a preservação dos recursos hídricos. Desta forma, o trabalho conclui que
existe um descompasso entre a maneira como a população apreende o ambiente de seu
entorno e as melhores forma de preservá-lo e o projeto de lei récem criado. Desta conclusão

foi possível depreender que a criação de uma legislação em órgãos colegiados nos quais existe
possibilidade de participação

social não é suficiente para garantir um alinhamento da

administração pública com os anseios da população, bem como será necessária a utilização de
outros instrumentos de gerenciamento ambiental na área de influência do reservatório Paiva
Castro, tais como educação ambiental e comunicação social para que o projeto de lei APRM –
AJ possa ser implementado de maneira plena e compreendido na íntegra pela população local.
Palavras chave: Percepção ambiental. Reforma do Estado. Alto Juquery.

ABSTRACT

The Paiva Castro reservoir, the last reservoir of Cantareira System which consists of a
public water supply system responsible for providing water to approximately 10 million
people in the Metropolitan Region of São Paulo (MRSP), has been under constant threat to
the quality of water resources, despite the wide range of management environmental buildings
existing in the region. Along the process of state reform, triggered by the failure of the model
of the welfare state, there was an intense change in public environmental management tools in
Brazil. This change has made the brazilian public environmental management less centralized,
and provided it with more opportunities for social participation. Among the instruments of
environmental management changed during the state reform, legislation to protect the water
sources of MRSP is one wich the greatest potential to prevent degradation of water resources
in the region of Paiva Castro reservoir. The present work aims to verify whether the
environmental perception and expectations of the population of the catchment area of Paiva
Castro reservoir are present in the Bill of Area of the Watershed Protection and Recovery Alto Juquery (AWPR - Alto Juquery), a product of the renewal of the metropolitan watershed
protection regulations. To this end it was used an analysis of environmental perception of the
people of this region, and these results were compared to the dictates of the Law of AWPR Alto Juquery. The study of the bill revealed the tendency of legislators to incorporate the
newly created devices to regulating the land use in order to protect water resources of the
region. The analysis of environmental perception revealed that the inhabitants of the area of
influence of the reservoir Paiva Castro do not associate land use with the preservation of
water resources. Thus, the paper concludes that there is a mismatch between the way the
public perceives the environment of its surroundings and the best way to protect it and the bill
newly created. It was possible to conclude that the creation of legislation in collegiate bodies,
where there is the possibility of social participation, is not enough to ensure alignment of
government with the desires of the population. It will require the use of other instruments in
environmental management area of influence of Paiva Castro reservoir, such as environmental
education and advertisement of the Law AWPR – Alto Juquery can be fully implemented and
understood by the local population.
Keywords: Environmental Perception. State Reform. Alto Juquery.
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1. O RESERVATÓRIO PAIVA CASTRO

O Reservatório Paiva Castro e o canal do Juquery são corpos hídricos integrantes do
Sistema Cantareira, um conjunto de reservatórios, canais e outras obras hídricas criados com o
objetivo de fornecer água potável para a Região Metropolitana de São Paulo (doravante
RMSP). O Sistema Cantareira é considerado hoje um dos maiores sistemas distribuidores de
água do mundo (ISA 2006). Responsável pelo fornecimento de água a aproximadamente nove
milhões de pessoas na RMSP, conta com uma produção de água potável da ordem de 33m³/s
estendendo-se por uma área de drenagem de 227.950ha, dividida entre os estados de São
Paulo (55,2%) e Minas Gerais (44,8%) (ISA 2006).
O Sistema Cantareira é composto por cinco reservatórios de regularização de vazões,
um reservatório de estabilização de fluxo, túneis e canais de transferência de água, uma
estação elevatória e uma estação de tratamento de água (GIATTI 2000). Contribuem com o
sistema os rios Jaguari, Jacareí, Atibaia, Cachoeirinha e Juquery cada qual apresentando um
reservatório (CBH-AT, 2002). O funcionamento do Sistema Cantareira consiste na captação
de águas nos rios supracitados e no deslocamento desta por túneis e canais para os
reservatórios situados a jusante até seu destino final, a Estação de Tratamento de Água
(doravante ETA) do Guaraú. Vale ressaltar que os rios Jaguari, Jacareí, Atibaia e Cachoeirinha
estão situados na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos1 (doravante UGRHI)
Piracicaba - Capivari - Jundiaí, enquanto o rio Juquery situa-se na UGRHI Alto Tietê (mapa
1).

1 As Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) são os recortes espaciais que definem a área
de atuação dos diferentes comitês de bacia hidrográfica no estado de São Paulo. A área das UGRHIs são
definidas de acordo com a área de drenagem dos principais rios da região que a compõem. No estado de São
Paulo existem vinte e duas UGRHIs, de acordo com o mapa 1.
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Mapa 1 – Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do estado de São Paulo. Fonte
IGC, 2003.
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Formado por um barramento na Bacia do Rio Juquery, na altura do município de
Franco da Rocha – SP, o Reservatório Paiva Castro é o último reservatório de regularização
de vazão do Sistema Cantareira (ilustração 1). O Rio Juquery tem sua nascente situada no
município de Nazaré Paulista e segue pelas cidades de Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras,
São Paulo, Cajamar, Santana do Parnaíba, e Pirapora do Bom Jesus até desaguar no Rio Tiête,
sendo o principal afluente da margem direita deste importante rio na região hidrográfica do
Alto Tietê. Com cerca de 90 quilômetros de extensão, o Juquery tem como principais
afluentes os rios Ribeirão Euzébio e Ribeirão dos Cristais e os córregos Itaim, Moendas e
Ajuá (ISA, 2009).
Pelo Reservatório Paiva Castro passam as águas revertidas das barragens situadas na
UGRHIs do Rio Piracicaba bem como as águas originárias da UGRHIs Alto Tiête. As águas
provenientes dos reservatórios a montante chegam ao Reservatório Paiva Castro após passar,
nesta sequência, pelo túnel 5 e Canal do Juquery. Portanto, a Bacia Hidrográfica do Rio
Juquery é uma região de grande importância para o abastecimento público da Região
Metropolitana de São Paulo, mais pelo fato do reservatório Paiva Castro ser o receptor de toda
a água do Sistema Cantareira do que pela quantidade de água fornecida para o abastecimento
público da região (média de 2m³/s). Desta forma metade da água consumida pelos quase 20
milhões de habitantes da RMSP passa por ele. A proteção dos recursos hídricos em sua bacia
hidrográfica são, portanto, determinantes para garantia das condições necessárias para seu
tratamento na ETA do Guaraú, e consequentemente para a qualidade da água fornecida à
população.
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Ilustração 1 – Perfil Hidráulico do Sistema Cantareira.
(Fonte: ISA, 2006)

A qualidade das águas do Reservatório Paiva Castro, e conseqüentemente do recurso
fornecido para a população atendida pelo Sistema Cantareira, vem sendo constantemente
ameaçada pelas práticas ambientais existentes em seu entorno. Segundo Giatti (2000), a área
urbana do município de Mairiporã-SP, circundante ao Reservatório Paiva Castro, não possui
um sistema completo de saneamento básico. Além do déficit habitacional de 2.000 casas, as
ligações de esgoto no município atendem a apenas 50% das unidades habitacionais. As
residências não atendidas pela rede de esgoto ou utilizam-se de fossas sépticas, solução
questionável para uma área de manancial, ou encaminham seus esgotos para afluentes do
reservatório sem nenhum tipo de tratamento.
Mesmo tendo sido verificado, desde o censo de 1991, uma estabilização do
crescimento demográfico da RMSP, todas as áreas de mananciais metropolitanos, situadas na
periferia da região, ainda experimentam crescimento demográfico (CBH-AT, 2002). Dados da
Fundação e Seade e do IBGE apontam a existência de um crescimento demográfico na bacia
hidrográfica do rio Juquery superior ao existente na média da RMSP (ISA, 2009). O
crescimento populacional, associado à situação de alta vulnerabilidade social a que grande
19

parte da população dos municípios inseridos na bacia do rio Juquery está exposta, agrava o
potencial de degradação da qualidade dos recursos hídricos desta região representado pela
carência de estruturas de saneamento básico (ISA, 2009).
Segundo estudo desenvolvido pelo Instituo Socioambiental (ISA, 2009), a ocupação
urbana nos municípios inseridos na bacia hidrográfica do Rio Juquery vem ocorrendo sem o
adequado planejamento, já que áreas ambientalmente frágeis e de suma importância para o
ciclo hidrológico como o entorno da Represa Paiva Castro, margens de corpos d'água, topos e
encostas de morros vem recebendo novas áreas urbanas, aumentando assim o número de
ameaças à qualidade dos recursos hídricos da região. Outra ameaça à qualidade das águas do
Reservatório Paiva Castro é a existência de práticas agrícolas próximas ao rio Juquery, que
além do risco de contaminação por defensivos agrícolas aumentam o processo de
assoreamento do Reservatório (ALMEIDA JÚNIOR et al., 1997).
Somada à sua grande importância como manancial, o Reservatório Paiva Castro
exerce relevante papel como opção de lazer para a população local e das cidades
circunvizinhas. Segundo Born (2000), nos finais de semana mais de 10.000 pessoas seguem
para as proximidades do reservatório buscando usufruir de momentos de lazer e
entretenimento às suas margens. Tal procura propicia a existência de uma atividade turística
com grande peso na economia regional e altamente dependente da qualidade das águas do
reservatório para sua reprodução. Abrigar uma Unidade de Proteção Integral é uma importante
função ambiental cumprida pela área de drenagem do Reservatório Paiva Castro. Situado
entre os municípios de Franco da Rocha-SP e Caieiras-SP, o Parque Estadual do Juquery foi
criado em 1993 com o objetivo de proteger seu mosaico paisagístico. Composto por refúgios
do bioma Cerrado, datados do Pleistoceno, e remanescentes florestais de Mata Atlântica, a
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área do Parque estava à época de sua criação no eixo de expansão urbana da RMSP e já vinha
sofrendo pressão do crescente processo de urbanização da região (SÃO PAULO, 1993).
Se todas as importantes funções ambientais cumpridas pelo Reservatório Paiva Castro
e sua área de drenagem justificam a criação de planos de gestão ambiental e o recorrente
aperfeiçoamento de seus instrumentos, recentes diagnósticos ambientais da área e outros
trabalhos pontuais chamam a atenção para a possível degradação da qualidade de suas águas,
conseqüência da incompatibilidade entre diversas atividades executadas em seu entorno e uma
gestão ambiental capaz de garantir a qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos para
as gerações futuras (ISA 2006; GIATTI 2000).
Caso as crescentes ameaças à qualidade dos recursos hídricos do Reservatório Paiva
Castro venham comprometer sua utilização para o abastecimento público, a RMSP irá
encontrar grandes dificuldades para obter água. O trecho da obra de Silva e colaboradores é
esclarecedor:

É importante enfatizar que a perda de qualquer um dos mananciais
superficiais hoje utilizados para o abastecimento da Região
Metropolitana de São Paulo implicará transtornos irreparáveis ao
sistema de abastecimento da região, dado o nível de investimento que
será necessário para repô-lo: novas obras de barramento, captação,
adutoras e, possivelmente, novas estações de tratamento, tudo isso em
localidades muito mais distantes que os atuais mananciais [...] (SILVA
et al. 2003: XX).

A expansão do volume de água fornecido pelo Sistema Cantareira também é bastante
improvável. A Bacia do Rio Piracicaba já se encontra bastante estressada e praticamente será
21

impossível realizar maiores aduções para o Sistema Cantareira. Outro fator complicador é a
crescente demanda por água existente na Bacia do Rio Piracicaba, uma vez que esta é a
principal fonte de água para uma região em franca expansão econômica e populacional e que,
brevemente, irá se defrontar com uma relação disponibilidade/demanda desfavorável (CBHAT, 2002).
Mesmo que a reversão de mais água de outras bacias seja uma possibilidade ainda
remota, devido principalmente aos grandes investimentos necessários, os mananciais hoje
existentes deveriam passar por processos de conservação e recuperação de suas águas e área
de entorno, pois no caso da concretização destas obras os reservatórios existentes atualmente
seriam utilizados como passagem das águas revertidas (CBH-AT, 2002).
A situação de vulnerabilidade na qual se encontra o Reservatório Paiva Castro cria
uma demanda por novos instrumentos de gestão ambiental voltados para a conservação dos
recursos hídricos da região, recursos hídricos estes responsáveis por abastecer uma
significatica parcela da população da maior região metropolitana do país, bem como suas
atividades produtivas. Abaixo segue lista (Quadro 1) contendo as principais normas legais
incidentes sobre a região do Reservatório Paiva Castro. Chama atenção o fato de tão extensa e
antiga legislação, associada aos demais instrumentos de gestão ambiental existentes na região,
não ser suficiente para evitar a degradação ambiental da região do Reservatório Paiva Castro e
de seus recursos hídricos. Vale ressaltar que o Projeto de Lei da Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais - Alto Juquery não se encontra no quadro abaixo por ainda não
ter sido promulgado.
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Quadro 1- Principais normas legais ambientais incidentes na área da bacia de drenagem do
Reservatório Paiva Castro2
Número e ano de promulgação

Assunto

Lei Federal 4.771 de 1965

Código Florestal

Lei Estadual 10.228 de 1968

Cria o Parque Estadual da Cantareira

Lei Estadual 997 de 1976

Dispõe do Controle de Poluição do Meio
Ambiente

Lei Federal 6.983 de 1981

Política Nacional de Meio Ambiente

Lei Estadual 4.055 de 1984

Cria a APA Cajamar

Lei Estadual 7.663 de 1991

Institui a Política e o Sistema de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos

Lei Estadual 7.438/1991

Cria a APA do Rio Piracicaba e Juquery
Mirim

Decreto Estadual 36.859/1993

Cria o Parque Estadual do Juquery

Lei Federal 9.433 de 1997

Política Nacional de Recursos Hídricos

Lei Estadual 9.509 de 1997

Dispõe sobre a Política Estadual de Meio
Ambiente

Lei Estadual 9.866 de 1997

Estabelece a nova lei de Proteção aos
Mananciais do Estado de São Paulo

Lei Federal 9.605 de 1998

Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente - “Lei
de Crimes Ambientais”.

Lei Federal 11.428 de 2008

Dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, e dá outras providências - “Lei
da Mata Atlântica”

Lei Federal 11.445 de 2007

Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico

2 Somente as normas em vigor estão expostas no quadro.
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Elaboração própria. Fonte ISA,2009.

Diante desta ausência de consonância entre os instrumentos de gerenciamento
ambiental público e a preservação dos recursos hídricos o objetivo do presente trabalho se
apresenta da seguinte maneira: verificar se a percepção ambiental e as expectativas da
população da Área de influência3 do reservatório Paiva Castro (mapa 2) se fazem presentes no
Projeto de Lei da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais – Alto Juquery.
Na próxima seção será discutido o processo de criação de instrumentos de gestão
ambiental pública no Brasil e as modificações ocorridas neste processo em consequência das
transformações pelas quais passaram os sistemas de administração pública de diversos países.

3 Na seção 3.2 Casuística e Métodos serão descritos os procedimentos empregados para a delimitação da área de
influência do Reservatório Paiva Castro.
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Mapa 2 – Área de influência do reservatório Paiva Castro. Elaboração própria.
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2. GERENCIAMENTO PÚBLICO AMBIENTAL

2.1 REFORMA DO ESTADO E DESCENTRALIZAÇÃO

O desenho das instituições públicas atuais é produto de uma série de transformações
estruturais ocorridas, ou ainda em processo, causadas por uma crise dos paradigmas que
orientaram a formação e o funcionamento dos Estados nacionais até então. A busca por
soluções a esta crise foi um fenômeno iniciado na segunda metade da década de 80 do século
XX, cujo ápice se deu no fim da década seguinte e ainda segue em processo em alguns
Estados nacionais.
Globalização e falência do Estado do bem-estar social são as duas razões apontadas na
literatura como principais causas da crise do Estado responsável por levá-lo à sua fase de
reformas. Uma vez que são muitas as definições possíveis de serem atribuídas a estes dois
fenômenos, tendo cada uma destas foco em aspectos específicos, neste trabalho serão
adotados enunciados que evidenciam as características destes processos capazes de provocar
transformações nas antigas forma e estrutura ideológica do Estado nação.
A globalização, fato histórico cujo processo segue intensificando-se e modificando
muitas áreas das atividades humanas, foi definida por Manuel Castells como:

“[...] Es el proceso según el cual las actividades decisivas en un
ámbito de acción determinado (la economía, los medios de
comunicación, la tecnología, la gestión del medio ambiente, el crimen
organizado) funcionan como unidad en tiempo real en el conjunto del
planeta. [...] (CASTELLS, 1998)
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Já a falência do bem estar social pode ser definida como o fenômeno provocado pelo
envelhecimento da população e a crescente falta de emprego estrutural gerada por
transformações tecnológicas, demandador de maior seguridade social (AZEVEDO, 2007) e
consequentemente gerador de maior pressão sobre as finanças públicas deste modelo de
organização social e funcionamento estatal. Tal pressão foi responsável pela geração de
desequilíbrios fiscais que levaram à falência diversos estados nação em quase todos
continentes do planeta.
A constatação da inviabilidade, principalmente financeira, de continuidade da
estruturação do Estado nos moldes pré-crise gerou a necessidade de reorganizá-lo para melhor
adequá-lo às transformações sociais ocorridas. Muito embora não seja compartilhada em sua
totalidade com os preceitos deste trabalho, uma vez que chama de “economia” algo aqui
entendido como estrutura social de reprodução material, a passagem retirada do trabalho de
Burstizyn (1998) é esclarecedora sobre a emergência do movimento de reforma do Estado:

[...] Na realidade, Estado e economia são duas instâncias diretamente
associadas e indeterminantes. Suas transformações resultam de
relações de causa e efeito entre os mesmos, e a essência de tal
processo evolutivo se situa na própria natureza dessa articulação: por
um lado, a estrutura do poder político, materializada no aparelho de
Estado, representa uma forma de exercício de uma autoridade externa
a cada cidadão, sobre o conjunto da sociedade; por outro, essa
estrutura que se transforma segundo imperativos da evolução da
economia, necessita dispor de sucessivos mecanismos que permitam
seu reconhecimento enquanto autoridade. (BURSZTYN, 1998 p.143)
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Também é apontada como um dos motivos geradores do início do processo de reforma
do Estado a ineficiência dos serviços por ele providos. Em muitas nações os serviços públicos
não possuíam qualidade ou não eram suficientes para atender toda a população a despeito dos
altos custos destes para o conjunto de contribuintes, sendo sua manifestação a pesada carga
tributária cobrada em diversos destes países. Abaixo segue trecho ilustrativo deste problema:
[...] O problema da eficiência não era, na verdade, essencial. No
momento, entretanto, que o Estado se transformou no grande Estado
social e econômico do século XX, assumindo um número crescente de
serviços sociais [...] e de papéis econômicos [...] nesse momento, o
problema da eficiência tornou-se essencial. (PEREIRA, 1996: 6).

No entanto, o problema da ineficiência estatal não será tratado como um dos
motivadores da emergência da crise do Estado devido ao fato deste ser entendido como um
problema inerente à falência do Estado do bem estar social. Este problema foi citado somente
pela necessidade de esclarecer que a não inserção deste tema não se trata de uma ignorância
por parte do autor, e sim uma opção metodológica.
As medidas reformistas aplicadas com o intuito de suplantar a crise instalada
implicaram em transformações nas estruturas ideológicas, morfológicas e funcionais do
Estado. [...] “A falência do estado do bem estar social implicou na necessidade de reformá-lo
e reconstruí-lo; a globalização tornou imperativa a tarefa de redefinir suas funções”. [...]
(PEREIRA, 1996 P.1)
As ações transformadoras empreendidas na estrutura estatal tiveram foco,
principalmente, nos seguintes aspectos: condução e planejamento da política econômica;
prestação de serviços sociais; delegação de funções reguladoras; quadro de servidores
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públicos e processos de tomada de decisão. Segue abaixo quadro resumindo as modificações
ocorridas nas estruturas estatais do movimento reformista:
Quadro 2 – Modificações ocorridas nas estruturas estatais decorrentes do movimento de
reforma do Estado
Aspecto reformado

Detalhamento da ação

Condução
e Delegação de autoridade sobre a política monetária para
planejamento
da bancos centrais que não estejam diretamente sujeitos à
política
autoridade constante do Executivo eleito ou do Legislativo.
macroeconômica
Desestatização
na Descentralização e privatização na prestação de serviços
prestação de serviços sociais à autoridades locais pressupondo que estas sejam mais
sociais
sensíveis às demandas de seus eleitores, e que a competição
entre os fornecedores aumente a eficiência dos serviços
prestados.
Delegação
de A delegação de funções reguladoras a agências independentes,
funções reguladoras encarregadas de supervisionar os prestadores de serviços e de
lidar com externalidades associadas à privatização,
liberalização do mercado e outras reformas especificamente
voltadas para o mercado.
Quadro
de Criação de quadros de servidores públicos mais capacitados,
servidores públicos
recrutados de acordo com critérios meritocráticos, portadores
de autoridade considerável sobre os procedimentos
operacionais e avaliados por desempenho.
Processos de tomada Uma boa parte da elaboração e implementação das políticas
de decisão
nos sistemas políticos contemporâneos tem sido delegada a
órgãos colegiados ou agências, sob a premissa de que estes
com um único objetivo e com autonomia administrativa
promoverão melhorias na qualidade dos serviços públicos.
Elaboração própria. Fontes: Kaufman, 1998; Peters, 2008.
Devido ao objetivo do presente trabalho somente as modificações nos processos de
tomada de decisão decorrentes do movimento de reforma do Estado serão discutidos de
maneira mais aprofundada aqui.
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Ao tratar das transformações nos processos de tomada de decisão ocorridas como
consequência do movimento de reforma do Estado, surgem diversas correntes analíticas,
diferentes tanto em suas propostas de organização deste Estado reformado quanto no
entendimento sobre as modificações ocorridas no decorrer do processo de reforma. Peters
(2008) separa as diferentes correntes em dois grandes grupos intitulados de escolas, quais
sejam: New Public Management e Reformas do Tipo Governança.
Segundo o mesmo autor, a escola do New Public Management preconiza reformas
cujo intuito é aproximar a administração pública do conceito de gerenciamento utilizado nas
instituições privadas de fins lucrativos, ou seja, aumentar a eficiência4 e a efetividade5 dos
governos, sendo a participação social apenas um meio de substituir, sempre que possível e
desejável, a estrutura estatal por setores interessados da sociedade, visando assim diminuir o
custo de determinadas ações para a administração pública.
Ainda segundo Peters (2008), a escola das Reformas do Tipo Governança é uma
vertente do movimento de reforma do Estado, para a qual o objetivo do processo de reforma
deve ser melhorar a qualidade da prestação de serviços, a administração das organizações
individuais e a democratização desses serviços. Esta corrente de pensamento enfatiza o papel
de atores sociais na elaboração e implementação de políticas e, principalmente, destaca o
papel das redes e estruturas análogas nos processos de governo de sociedades (PETERS,
2008).
Mesmo sendo a descrição acima bastante sucinta, é possível perceber a existência de
paradigmas orientativos bastante diferentes entre as duas escolas. Como o movimento de

4 Por eficiência entende-se a propriedade de fazer algo da melhor maneira possível com menor emprego de
recursos possível.
5 Por efetividade entende-se a propriedade de uma atividade de transformar a realidade para qual ela foi proposta
modificar.
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reforma do Estado não é único, tampouco idêntico em todos os locais onde ocorre, bem como
é difícil observar na prática as características perfeitamente isoladas das duas vertentes
descritas acima no presente estudo, o foco da análise não recairá na tentativa de identificar a
gênese ou mesmo eventual filiação do arranjo institucional hoje existente para formulação de
políticas ambientais e sim nas estruturas existentes para que sejam realizados os processos de
tomada de decisão, dos quais resultam os instrumentos de gestão ambiental pública
brasileiros.
A forma hoje assumida pela maioria dos Estados, estejam eles ainda em processo de
reforma ou com este processo tido como terminado, agrega características das duas vertentes
analíticas identificadas por Peters e expostas acima. Não é difícil observar a existência de
Estados que junto com a delegação de diversas de suas funções (atitude identificável com o
New Public Management) promoveram a criação de órgãos colegiados visando aumentar a
participação social dentro de seus processos de tomada de decisão (ação com clara orientação
das Reformas do Tipo Governança). Segundo Peters, esta característica se deve à
complementaridade existente entre as duas vertentes:
Dada a discussão acima, estamos lidando com algumas alternativas
de futuro para o setor público na maioria das democracias
industrializadas. Ambas envolverão mudanças, e ambas exigirão
investimentos contínuos do capital político para alcançarem
efetividade. Além disso, o aspecto central desses dois futuros é que
não é preciso fazer uma escolha definitiva entre eles. Ambos são
possíveis, e seus efeitos serão complementares. A questão política
central não é fazer uma escolha entre os dois, mas sim achar uma
forma de fazer com que ambos se complementem de maneira efetiva e
democrática. (PETERS, 2008 p.290)
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Uma vez que o processo de reforma do Estado é iniciado como uma resposta às
transformações sociais desencadeadas pelos processos de falência do Estado do bem estar
social e de globalização, o produto resultante desta reforma, evidentemente, traz em si as
características necessárias para enfrentar seus motivadores. Embora ainda exista muito debate
acerca da forma assumida pelo Estado após o processo de reforma, as características
destacadas pelos autores que o intitulam como o Estado rede, são as que melhor se prestam às
explicações pretendidas por este trabalho.
Para Castells (1998), o Estado rede é o Estado por excelência da era da informação, é a
forma política que permite a tensão entre o local e o global. Já Azevedo e colaboradores
(2007) concebem o Estado rede como um “... Estado mais leve, menos centralizado, mais
flexível, com mais espaços para a sociedade civil na sua forma de atuação”. (AZEVEDO et
al., 2007, p.37-38)
Deste modo o Estado rede apresenta-se como a forma de organização da administração
que permite incluir na discussão do processo decisório atores antes excluídos, uma vez que,
por meio de uma cadeia de instituições descentralizadas, cujo funcionamento se define por um
pólo avançado de tomada de decisão ou pelas redes de comunicação cada vez mais
desenvolvidas e acessíveis, os centros de poder estão cada vez mais próximos dos cidadãos.
Para ilustrar o alcance desta rede de comunicações, vale dizer que no ano de 2009 existiam no
Brasil 67,9 milhões de pessoas ligadas à internet (IBGE, 2010) e no ano de 2010 o número de
telefones celulares ativos alcançou a marca de 194,4 milhões, número maior do que o de
habitantes do país na mesma data, estimado em 185,7 milhões de habitantes (IBGE, 2011).
Ao juntar os aspectos inerentes ao nível global aos anseios locais, o Estado rede torna
o centro do processo de tomada de decisão menos definido do que anteriormente e aproxima
os cidadãos das decisões políticas, uma vez que cada vez menos as decisões são tomadas em
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centros restritos, mas sim em pólos nos quais a participação social, muitas vezes, é o principal
motivo de sua criação. O constante exercício desta cidadania torna-se um vetor de legitimação
das ações do Estado (AZEVEDO et al., 2007).
Em resumo, o movimento de reforma do Estado, no tocante ao processo de tomada de
decisão política, pode ser visto da seguinte maneira: o Estado perde sua legitimidade e entra
em crise no momento que passa a não cumprir suas funções sociais e administrativas da
mesma forma que falha na tentativa de garantir o desenvolvimento econômico. Como busca
de superação dessa falta de legitimidade são empreendidas iniciativas de reorganização cuja
principal atividade é a descentralização na criação de políticas, atingindo desta forma maior
legitimidade em suas ações e recuperando assim sua governabilidade.
A descentralização do processo de tomada de decisão deve ser entendida sob três
esferas de atuação diferentes, quais sejam: setorial; federativa e inclusiva. Nas duas primeiras
esferas encontraremos uma zona de privilegiada ação governamental, enquanto na última
situa-se a atuação de diversos setores da sociedade.
A descentralização empreendida pela reforma estatal, vista pelo aspecto setorial, é
demonstrada pela complexidade de partes interessadas envolvidas no processo decisório das
ações de maior impacto da administração pública. Se antes as políticas eram setoriais, e não
havia integração entre as atividades das diferentes pastas de um determinado governo, a
integração setorial ganhou muita força durante o movimento de reforma do Estado e hoje a
prática governamental torna-se um ato intersetorial por definição. Este fato deve-se muito à
possibilidade legal criada para os representantes dos setores afetados em decorrência das
ações dos outros setores de exercerem pressão por visibilidade e direito a voz toda vez que se
sentirem prejudicados por alguma decisão tomada. Vale lembrar que esta pressão é
potencializada sobremaneira pela poderosa rede de comunicações instalada.
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A descentralização vista pelo aspecto federativo ocorre quando a escala local passa a
sediar pólos tomadores de decisão com poder político tão grande ou maior do que o poder
central. A decisão de realizar ou não uma ação pode ser tanto tomada por uma instituição ou
órgão colegiado de abrangência local e referendada pelos entes federativos de maior
abrangência, bem como as instituições locais podem vetar ou boicotar intencionalmente uma
ação decidida pelos entes federativos em posição hierárquica superior, caso sintam-se
prejudicados ou não representados. Para o sucesso de uma determinada política existe um
nível de governo mais eficiente e efetivo para sua aplicação, ou seja, portador de melhores
condições políticas para fazê-lo (AZEVEDO et al., 2007) e a descentralização trazida pela
reforma estatal evidenciou esta característica de uma forma nunca vista anteriormente.
A descentralização vista pela esfera da inclusão diz respeito ao número e à diversidade
de sujeitos participantes no processo de tomada de decisão sobre uma determinada política. A
tomada de decisão compartilhada entre representantes dos governos e sociedade civil, como já
visto anteriormente, serve a dois objetivos advindos muito claramente do processo de reforma
do Estado, a saber: aumentar a efetividade das políticas ao trazer para discussão o ponto de
vista do maior número de interessados possível e fortalecer a legitimidade do Estado ao
compartilhar a responsabilidade da criação e gestão da política com outros atores.
Desta forma, é possível observar o fato do processo de descentralização da tomada de
decisão agir de maneira a criar novas atribuições e espaços de inserção de atores diferentes
dos representantes do poder central6, com o objetivo de compartilhar a responsabilidade da
criação e implementação das ações de gestão pública. Em outras palavras, a descentralização
pode ser entendida como o processo cujo objetivo é limitar as zonas de ação exclusiva e
aumentar as zonas de ação compartilhada (GODARD, 2007).
6 Por representantes do poder central, neste caso, entende-se políticos detentores de mandatos eleitorais e outros
funcionários públicos designados pelos primeiros.
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Entendida como processo de criação de zonas de ação compartilhada para a gestão
pública a descentralização do processo de tomada de decisão exclui, já em sua definição, a
possibilidade de ser compreendida como uma simples transferência de poder do governo
central para outros atores, sejam eles governamentais ou não. Afastar o processo de
descentralização das atividades de tomada de decisão, trazido pelo movimento de reforma do
Estado, da compreensão simplista de transferência de poder melhora a compreensão de todo
processo de reforma, uma vez que possibilita a visão da coerência existente entre as causas do
movimento reformista e as respostas emitidas pela estrutura estatal para garantir sua
continuidade como tal.
Não obstante sua definição como um movimento de criação de espaços de
compartilhamento da responsabilidade da gestão pública, a descentralização da tomada de
decisão traz consigo problemas fundamentais, existentes em diferentes proporções e locais.
Tais problemas estão presentes no Projeto de Lei da Área de Proteção e Recuperação dos
Mananciais do Alto Juquery, um instrumento de gestão pública ambiental criado de acordo
com os ditames do Estado reformado.
Mesmo sendo a descentralização da tomada de decisão política um dos poucos
aspectos vistos como positivo por grande parte dos trabalhos existentes acerca do movimento
de reforma do Estado, inclusive entre os mais céticos quanto aos efeitos benéficos da reforma
Estatal, existem críticas pertinentes à descentralização e algumas delas auxiliarão na
compreensão de possíveis inconsistências existentes no Projeto de Lei da Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery.
Uma primeira crítica a ser avaliada diz respeito não à descentralização do processo de
tomada de decisão política em si, mas sim à forma como esta é tratada em alguns trabalhos
nos quais é vista como uma grande solução a ser implantada em locais nos quais a cultura
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política da população tende a levar os cidadãos à não participação. Com o intuito de
desmitificar a descentralização como solução para o problema de participação historicamente
fundado na cultura brasileira, Azevedo e outros (2007) sugerem um olhar mais criterioso na
identificação da descentralização com um aumento na participação, uma vez que como visto
acima esta pode ocorrer em três esferas diferentes e não envolver necessariamente a
participação social.
Em seu trabalho sobre reforma do Estado, Guy Peters (2008) levanta cinco problemas
inerentes ao processo de descentralização da tomada de decisão, quais sejam: Representantes
e direção, Coordenação, Complexidade, Captura e Accontability. Estes problemas aparecem
em maior ou menor grau, de acordo com as práticas políticas instaladas, e principalmente,
devido à configuração das instituições públicas nos locais onde ocorre a descentralização.
O problema dos representantes e direção está relacionado ao deslocamento do centro
da tomada de decisão para fora do alcance direto das autoridades eleitas. Em sistemas
políticos representativos, nos quais os representantes são eleitos junto a suas propostas, tornase complicado aos eleitos fazer valer sua vontade, e de seus eleitores, quando diversos grupos
de interesse passam a discutir e decidir o rumo da administração pública em condições de
igualdade, ainda que não tenham passado por nenhum tipo de processo eleitoral.
A dificuldade de coordenação entre políticas passa a surgir quando a autonomia
conferida aos diferentes pólos de tomada de decisão é maior que a capacidade do poder
central de ditar a agenda política, bem como quando um grande grupo de pólos de tomada de
decisão é instalado dificultando a criação de coordenação entre todos. Quanto maior for o
número de centros tomadores de decisão, e mais autônomos estes forem em relação ao poder
central, maior será a dificuldade em se manter a coerência entre as ações estabelecidas.
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Um grande número de interessados a serem ouvidos durante o processo de tomada de
decisão e a diferente maneira como estes devem participar neste processo tornam a tarefa da
gestão pública mais complexa quando comparada ao estágio anterior à instalação do processo
de reforma do Estado. Ao tornar mais complexo o ato de governar, a reforma pode estar
comprometendo alguns ganhos de eficiência os quais ela mesma conseguiu trazer, anulando
assim parte do esforço do movimento reformista.
Ao distanciar e tornar autônomos os centros de tomada de decisão em relação aos
representantes políticos eleitos corre-se o risco destes centros sofrerem a captura por
interesses alheios ao desejo dos cidadãos eleitores e seus representantes, bem como da gestão
pública. Grupos de interesse sem nenhuma vinculação com os desejos da sociedade, uma vez
que não são representantes eleitos e ao mesmo tempo não observantes das necessidades
governamentais, podem utilizar estes centros de tomada de decisão para inserirem suas
agendas próprias de uma maneira legítima, do ponto de vista legal, e sob a qual não haverá
muitas possibilidades de defesa.
Já a accontability, entendida aqui como a necessidade dos governos prestarem conta
aos cidadãos e responsabilizar-se por seu atos, torna-se uma atividade muito difícil a medida
que cada ato da gestão pública está vinculado a uma série de atores dificilmente identificáveis,
uma vez que falam como integrantes de determinados grupos de interesse. Ao eleger um
representante, o cidadão passa a ter o direito de controlar as opções e atos deste representante,
o que não acontece quando atores não representantes passam a integrar também os pólos de
tomada de decisão em condições de igualdade com os representantes eleitos.
Ao buscar uma nova maneira de organização da estrutura estatal o movimento de
reforma do Estado trouxe uma série de novidades ao ato de governar, bem como para os
cidadãos que passaram a ter um novo papel neste novo formato assumido pela gerência
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pública. Vale ressaltar que em alguns setores da administração pública as mudanças foram
mais radicais e permitiram uma maior abertura para participação popular no ato de governar
como nos casos da educação, saúde e meio ambiente. Abaixo o caso do gerenciamento
ambiental brasileiro será brevemente revisado.

2.2 POLÍTICAS AMBIENTAIS E ÓRGÃOS COLEGIADOS NO BRASIL

Uma vez compreendidas as condições de emergência, o funcionamento e algumas
falhas dos pólos de tomada de decisão criados a partir do movimento de reforma do Estado, e
consequentemente dos órgãos colegiados setoriais no Brasil, será brevemente comentada a
estrutura descentralizada da gestão ambiental pública em nosso país. Deve ser ressaltado o
fato de não haver preocupação aqui em detalhar o complexo funcionamento interno destes
órgãos colegiados, e sim como estes se relacionam e estão dispostos dentro do processo de
criação de leis e regulamentações ambientais no Brasil, e quando possível mais
especificamente no estado de São Paulo.
Criada através da lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981) a Política
Nacional do Meio Ambiente estabelecia entre outras coisas, a criação do SISNAMA, o
Sistema Nacional de Meio Ambiente. Este sistema deveria ser composto por órgãos dos três
entes federados: união, estados e municípios, contemplando dentro de cada ente a separação
entre suas distintas funções. Também por meio da Política Nacional do Meio Ambiente foram
determinadas as condições legais para a criação dos órgãos colegiados ambientais de caráter
consultivo, deliberativo e normativo, nos quais a participação da sociedade civil se faz
obrigatória, iniciando assim a história de descentralização da política ambiental brasileira. Na
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esfera federal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, se constitui como o
órgão colegiado ambiental de caráter consultivo e deliberativo.
A descentralização da política ambiental brasileira ganhou impulso com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, caminhando cada vez mais em direção a uma
gestão descentralizada e participativa da política ambiental (AZEVEDO et al., 2007).
No estado de São Paulo somente no ano de 1997 passou a existir uma política estadual
de meio ambiente, criada por meio da lei 9.509 de 20 de março de 1997, que também criou o
SEAQUA, o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle
e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais (SÃO
PAULO, 1997). Curiosamente, esse mesmo estado já contava com um órgão ambiental
colegiado de caráter normativo e consultivo desde 1983 com a criação do CONSEMA, o
Conselho Estadual do Meio Ambiente. Neste órgão colegiado é encontrada uma composição
paritária na qual metade de seus integrantes é composta por representantes do Estado e outra
metade é oriunda da sociedade civil.
O estado de São Paulo, que já contava com um órgão ambiental colegiado desde 1983,
ainda que com funções diferentes das hoje exercidas, alteradas pela constituição estadual em
1989, passou a contar com um Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) no ano de
1991, quando foi criada a Política Estadual de Recursos Hídricos, por meio da lei estadual
7.663 de 30 de dezembro de 1991 (São Paulo, 1991). Este conselho que, devido à grande
interação de sua pauta com assuntos da esfera ambiental, também pode ser tratado como um
órgão colegiado ambiental, aumentou ainda mais o caráter descentralizado da gestão
ambiental.
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Desta forma, pelo exposto acima é possível depreender-se que a descentralização,
principalmente na criação de políticas ambientais já é uma realidade possibilitada pela
legislação, e sobretudo pela estrutura pública existente no estado de São Paulo. Algumas
expectativas criadas com o processo de descentralização, como maior participação na gestão
ambiental é comprovada, por exemplo, no trabalho Flores e colaboradores (2008). Em outros
trabalhos é possível encontrar críticas acerca da qualidade da participação dos órgãos
colegiados, como em Fonseca e colaboradores (2010). Porém as possibilidades de
participação e a descentralização da tomada de decisão são uma realidade na gestão pública
brasileira, quando se trata da política ambiental.
Azevedo e colaboradores (2007) encontraram condições nem sempre propícias à
gestão ambiental descentralizada, uma vez que muitos entes federados e sociedade civil
receberam as atribuições sem receber os recursos necessários correspondentes à execução da
tarefa. No entanto, os próprios autores a defendem como caminho inexorável da gestão
pública no setor ambiental no Brasil. Tanto os órgãos colegiados de caráter consultivo e
deliberativo, quanto as estruturas estatais ambientais subnacionais já são uma realidade e
encontram-se em crescente expansão.
Buscando compreender as condições de emergência do Projeto de Lei da Área de
Preservação e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery primeiramente será estudado o
histórico do disciplinamento legal desta área, sob o aspecto da proteção dos mananciais
metropolitanos, para na continuidade ser estudada o Projeto de Lei foco deste trabalho. Este
estudo será exposto na próxima seção deste trabalho.
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2.3 O PROJETO DE LEI ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS
DO ALTO JUQUERY

O projeto de lei da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery projeto de lei APRM – Alto Juquery – (Anexo I) dispõe sobre os limites de sua de área de
intervenção, as diretrizes e normas urbanísticas e ambientais de interesse regional para
proteção e recuperação de mananciais. Este projeto de lei foi criado para atender as
determinações da Lei Estadual 9.866/97 (São Paulo, 1997), a qual estabeleceu a necessidade
de edição de leis específicas para os mananciais da Região Metropolitana de São Paulo.
Durante seu processo de criação, o projeto de lei APRM – Alto Juquery foi discutido e
redigido em instâncias representativas e em órgãos colegiados componentes do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos, dentre eles o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH
– e o Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA. Deste processo resultou um
documento que versa, principalmente, sobre o ordenamento do uso e ocupação da terra
visando a proteção dos recursos hídricos, expresso em 114 artigos, distribuídos em 11
capítulos7.
O capítulo 1 do projeto de lei APRM - Alto Juquery enfatiza o caráter multissetorial e
representativo do projeto de lei em questão. Neste trecho é ressaltada a participação do
Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, bem como do Conselho Estadual do Meio Ambiente no momento de delimitação e
definição da APRM Alto Juquery. Tal integração setorial mais do que uma vontade deliberada
7 São os capítulos do projeto de lei da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery: 1 - Da
área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery; 2- Objetivos; 3 – Das Definições e dos
Instrumentos; 4 – Da qualidade da água; 5 – Das áreas de intervenção; 6 – Da Infraestrutura de Saneamento
Ambiental; 7 – Do Sistema Gerencial de Informações Ambientais; 8 – Da Regularização, da Fiscalização, do
Licenciamento e da Compensação; 9 – Do Suporte Financeiro; 10 – Das Infrações e Penalidades; 11 – Das
disposições Finais.
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dos legisladores, representa o cumprimento da legislação em vigor, no caso a já citada lei
estadual 9866/97 (São Paulo, 1997).
O mesmo destaque dado à integração setorial e à decisão orientada pela democracia
participativa no processo de formulação da lei foi repetido no capítulo que trata do Sistema de
Planejamento e Gestão da APRM - Alto Juquery, uma vez que este órgão executivo, segundo
o texto em análise, deverá contar com a participação de representantes de setores do Meio
Ambiente, do Desenvolvimento Regional e do Saneamento Ambiental. Deve ser ressaltado o
fato do órgão técnico selecionado para o Sistema de Planejamento e Gestão da APRM - Alto
Juquery ser a Agência de Bacia Hidrográfica Alto Tietê, sendo a execução da lei atribuição
dos órgãos públicos estaduais e municipais responsáveis pelo Licenciamento, Fiscalização e
Monitoramento Ambiental.
Dentre os dez objetivos (capítulo 2) do projeto de lei APRM – Alto Juquery podem ser
identificados dois grupos distintos quanto aos aspectos que buscam influenciar mais
diretamente: os que procuram estabelecer práticas gerenciais mais participativas e integradas
com outros setores da gestão pública e os que se preocupam com o estabelecimento de
parâmetros e limites para aumentar o controle dos fatores ambientais mais relevantes para a
qualidade e disponibilidade da água.
Entre os objetivos componentes do grupo das práticas gerenciais é possível identificar
uma preocupação com o estabelecimento de práticas capazes de garantir a implementação da
gestão descentralizada e participativa, bem como a integração setorial e territorial das
políticas com possibilidade de impactar de alguma forma o uso e ocupação do solo na região
da APRM – Alto Juquery e, consequentemente, a qualidade das águas. Entre tais práticas
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estão: habitação, transporte, saneamento ambiental, infraestrutura, manejo de recursos
naturais, geração de renda e preservação ambiental.
Os objetivos mais claramente vinculados à qualidade e disponibilidade da água
possuem um caráter orientativo, sendo o conteúdo de seus enunciados mais um veículo das
aspirações e da orientação de seus formuladores em relação à conservação dos recursos
hídricos do que propriamente um protocolo definindo as metas a serem atingidas e
realizações esperadas com a implementação desta lei.
O número excessivo e a falta de clareza dos objetivos apresentados no projeto de lei
APRM – Alto Juquery tornam sua efetivação mais difícil para a administração pública tanto
no momento de implementação da lei, uma vez que irá exigir regulamentações mais
detalhadas antes de sua aplicação, quanto no momento de avaliação daquela, já que ações
contendo objetivos pouco claros costumam retornar resultados difusos e pouco efetivos
(BAKER, 2000).
No capítulo III são apresentadas as definições e os instrumentos empregados no
projeto de lei APRM – Alto Juquery. Entre as definições encontram-se determinações de
caráter técnico relacionadas à gestão de recursos hídricos, das áreas de intervenção que devido
a sua importância são tratadas em um capítulo à parte, dos dispositivos urbanísticos
empregados, procedimentos e estrutura administrativa.

Entre os instrumentos de

planejamento estão o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA8 -, as normas
para implantação de infraestrutura de saneamento ambiental; as leis municipais de
parcelamento, uso e ocupação do solo; o sistema de monitoramento da qualidade ambiental; o
8 PDPA - Os Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental são documentos previstos na Lei 9866/97 a
serem elaborados para cada uma das áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais cujo conteúdo deve
consistir em diretrizes, metas, propostas e programas visando auxiliar a gestão e o planejamento das Áreas de
Proteção e Recuperação dos Mananciais, principalmente no tocante à orientação do uso e ocupação do solo para
preservação dos recursos hídricos.
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sistema de monitoramento hidrológico; o sistema gerencial de informações; os modelos que
correlacionam o uso do solo e sua ocupação com a quantidade e qualidade da água e regime
hídrico; o licenciamento, a regularização, a compensação e a fiscalização das atividades,
empreendimentos, parcelamento, uso e ocupação do solo; imposição de penalidades por
infrações às disposições desta lei; o suporte financeiro à gestão da APRM – Alto Juquery e os
Planos Diretores dos municípios envolvidos nesta área.
O capítulo IV estabelece 104 kg/dia como meta da carga de fósforo total passível de
ser afluente ao manancial Paiva Castro.

Visando a consecução desta meta, ficam

estabelecidas como ações a serem executadas o disciplinamento e o controle do uso e
ocupação do solo, bem como o ordenamento territorial, na forma de criação de áreas
protegidas; a instalação de equipamentos de saneamento ambiental e a recuperação de áreas
degradadas. Neste capítulo nota-se, mais uma vez, o entendimento dos legisladores acerca da
relação direta entre o uso do solo e a qualidade da água, uma vez que adotaram como primeira
ação, para atingir uma meta de qualidade da água, ações de disciplinamento do uso do solo.
Este mesmo capítulo estabelece que as metas de emissões de efluentes líquidos na APRM Alto Juquery devem ser revistas a cada quatro anos e devem constar do PDPA.
O capítulo V explana sobre as áreas de intervenção na APRM – Alto Juquery. Estas
são as áreas para as quais estão definidas as diretrizes e normas ambientais e urbanísticas
voltadas a garantir a produção da água com qualidade e quantidade suficiente ao
abastecimento público, e garantir a preservação e recuperação ambiental. O projeto de lei
APRM - Alto Juquery cria três grupos de áreas de intervenção, que são divididas em Áreas de
restrição à ocupação, Áreas de ocupação dirigida e Áreas de recuperação ambiental.
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2.3.1 Áreas de Restrição à Ocupação

As Áreas de Restrição à Ocupação são aquelas de interesse para preservação e
recuperação dos recursos naturais. Entre estas estão incluídas as Áreas de Preservação
Permanente, as unidades de conservação de proteção integral e outras áreas nas quais venha a
se configurar especial interesse para preservação ambiental.
Nas Áreas de Restrição à Ocupação são permitidas a instalação de atividades de
recreação e lazer, educação ambiental e pesquisa científica que não exijam edificações; obras
essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e
energia; intervenções de interesse social em áreas urbanas, para fins de recuperação ambiental
e melhoria das condições de habitabilidade, saúde pública e qualidade das águas; instalação
de pequenas estruturas de apoio a embarcações; instalação de equipamentos removíveis para
dar suporte a eventos esportivos ou culturais temporários, desde que não gerem efluentes
sanitários e executem um manejo sustentável da vegetação.
Desta forma, as Áreas de Restrição à Ocupação consistem em áreas nas quais a
restrição à realização de atividades de qualquer natureza ou a construção de estruturas
edificantes são marcantes. Porém, deve ser observado o fato de a constituição de tais áreas
não produzir grandes alterações legais nas diretrizes de uso e ocupação do solo, uma vez que
as áreas selecionadas para formarem-nas já apresentam limitações tanto no tocante às
atividades possíveis de serem desenvolvidas quanto à possibilidade de serem ocupadas por
edificações.
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As Áreas de Preservação Permanente são as áreas marginais aos corpos hídricos, as
encostas com inclinação superior a 45°, os topos de morros e as bordas de tabuleiros e
chapadas definidos pelo Código Florestal (BRASIL, 1965), nas quais não é possível realizar
nenhuma intervenção a não ser as exceções previstas em lei9. Desta forma a legislação
existente anteriormente à criação do projeto de lei APRM – Alto Juquery é tanto ou mais
restritiva do que esta.
As Unidades de Conservação de Proteção Integral são áreas definidas pelo Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) cujo objetivo básico é preservar a
natureza e somente são admitidos os usos indiretos de seus recursos naturais. Em algumas das
Unidades de Conservação de Proteção Integral definidas no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação até mesmo as visitações são restritas à atividades científicas, portanto mais uma
vez a legislação pré-existente é tão restritiva ou mais que o projeto de lei APRM – Alto
Juquery.

2.3.3 Áreas de Ocupação Dirigida

As Áreas de Ocupação Dirigida são aquelas destinadas ao desenvolvimento de
atividades rurais e urbanas, desde que atendidos requisitos capazes de garantir condições
ambientais compatíveis com a produção de água em qualidade e quantidade para
abastecimento público. Nesta classe, 50% da área permeável de cada lote devem ser
reservados à ocupação por gramados, vegetação arbórea ou arbustiva. A área permeável de

9 Segundo o artigo 4º da lei Federal 4771/1965, de 15 de setembro de 1965 ... [...] a supressão de vegetação em
área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse
social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto[...] (Brasil, 1965).
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cada lote varia de acordo com os parâmetros urbanísticos definidos para cada uma das nove
subáreas em que estão segmentadas as Áreas de Ocupação Dirigida.
As subáreas nas quais são classificadas as Áreas de Ocupação Dirigida diferem entre
si pela sua atual situação de uso e ocupação da terra, pela ocupação a qual se pretende destinála bem como pelas condições do meio biofísico. Deve ser ressaltada a relevância de se
considerar a atual situação das áreas para elaborar o zoneamento da APRM - Alto Juquery,
uma vez que desta forma não se torna necessário um enfrentamento, geralmente pouco
eficiente, entre a administração pública, buscando regularizar a situação de acordo com a nova
legislação e suas restrições, e a população local na tentativa de manter-se em antigas áreas de
ocupação já estabelecida.
As subáreas integrantes das Áreas de Ocupação Dirigida são as seguintes: Subáreas de
Urbanização Consolidada I; Subáreas de Urbanização Consolidada II; Subáreas de
Urbanização Controlada; Subáreas de Urbanização Isolada Controlada; Subárea de Ocupação
Diferenciada; Subárea Envoltória de Reservatórios; Subárea de Baixa Densidade I; Subárea
de Baixa Densidade II; Subárea de Baixa Densidade III.
As Subáreas de Urbanização Consolidada consistem em áreas já urbanizadas nas quais
existe ou deve ser implantado sistema público de saneamento ambiental. Nestas subáreas as
diretrizes de planejamento e gestão consistem na melhoria do sistema público de saneamento
ambiental, na prevenção e correção dos processos erosivos, na recuperação das áreas públicas
e do sistema viário existente e na adequação das ocupações irregulares mediante ações
integradas entre o setor público, empreendedores e moradores. Nestas subáreas são aceitas
ocupações residenciais e não residenciais.

A diferença existente entre as subáreas de

urbanização consolidada I e II deve-se apenas a parâmetros urbanísticos. As Subáreas de
47

Urbanização Consolidada I exigem lotes mínimos e coeficientes de aproveitamento maiores
em relação às Subáreas de Urbanização Consolidada II, demonstrando assim uma maior
vocação das primeiras à verticalização quando comparada às segundas.
As Subáreas de Urbanização Controlada são aquelas em processo de urbanização cuja
ocupação deverá ser controlada, necessitando ser garantida a implantação de infraestrutura de
saneamento ambiental. A contenção do processo desordenado de expansão urbana, o estímulo
à implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social, equipamentos
comunitários, a vinculação de novos empreendimentos à instalação de infraestrutura de
saneamento ambiental, a urbanização e a prevenção e correção dos processos erosivos são as
prioridades de gestão e planejamento destas áreas. Nestas será estimulada também a oferta de
serviços e produtos locais. São aceitos usos residenciais e não residenciais com parâmetros
urbanísticos destinados à ocupações de baixo padrão construtivo, contendo lotes relativamente
pequenos (250m²) e com baixos índices de impermeabilização (0,6).
As Subáreas de Urbanização Isolada Controlada são áreas cujo processo de ocupação
deverá ser planejado e controlado. As diretrizes para o planejamento e gestão destas subáreas
são a contenção do processo de expansão urbana desordenada, a vinculação de novos
empreendimentos à instalação de infraestrutura de saneamento ambiental com prioridade para
o uso de soluções microrregionais e locais, a melhoria contínua dos sistemas de saneamento
ambiental, a prevenção e correção dos processos erosivos e a instalação de equipamentos
comunitários de lazer. Deve ser ressaltado o fato de a instalação de estruturas urbanas não ser
prioridade nestas áreas capazes de suportar usos residenciais e não residenciais.
As Subáreas de Ocupação Diferenciada são destinadas à atividades residenciais e a
empreendimentos voltados ao turismo , cultura e lazer com predominância de espaços livres e
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áreas verdes com baixa densidade demográfica. As diretrizes de planejamento e gestão destas
áreas são a implantação de conjuntos residenciais de baixa densidade populacional, o
incentivo à implantação de empreendimentos de educação, cultura, lazer e turismo ecológico,
o estímulo à prática de técnicas agrícolas pouco impactantes e a valorização das
características cênico-paisagísticas existentes. Os parâmetros urbanísticos básicos nestas áreas
as tornam preferenciais para ocupações de alto padrão. Merece destaque a possibilidade de
alteração dos parâmetros urbanísticos básicos caso a viabilidade das atividades contidas nas
diretrizes de planejamento e gestão destas subáreas estejam comprometidas.
As Subáreas Envoltórias de Reservatórios são aquelas localizadas ao redor dos
reservatórios de abastecimento e deverão ser destinadas à preservação, lazer, recreação e
valorização dos atributos cênicos paisagísticos. O incentivo à ações de recuperação e
enriquecimento florestal e o apoio à implantação de empreendimentos de lazer e turismo, que
não prejudiquem o uso prioritário dos reservatórios de abastecimento público, são as diretrizes
de gestão e planejamento das subáreas envoltórias de reservatórios. Nestas subáreas não são
permitidas atividades industriais, bem como não são permitidas construções com mais de dois
pavimentos.
As Subáreas de Baixa Densidade são áreas da APRM – Alto Juquery destinadas à
instalação de atividades produtivas primárias realizadas em sítios e chácaras. Nestas subáreas
serão estimuladas atividades de manejo ecológico do solo, recomposição e preservação da
biota nativa, recuperação de áreas degradadas, atividades de controle da expansão urbana,
turismo e lazer. Serão coibidas a instalação de novos loteamentos, bem como ações visando a
melhoria das vias de circulação com o objetivo de não atrair ocupações para estas áreas. Desta
forma, é possível perceber o interesse dos formuladores da APRM – Alto Juquery em manter
as subáreas de baixa densidade como área preferencial para as atividades agrícolas. Os
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parâmetros urbanísticos básicos para as ocupações de baixa densidade são bastante restritivos
quanto à possibilidade de impermeabilização e o coeficiente de aproveitamento das áreas
torna-se gradativamente mais restritivo das Subáreas I para as Subáreas III.

2.3.3 Áreas de Recuperação Ambiental

As áreas de recuperação ambiental são aquelas nas quais estão ocorrendo processos
degradacionais capazes de comprometer a quantidade e a qualidade das águas, exigindo desta
forma intervenções urgentes de caráter corretivo. Estas áreas são separadas em duas classes
distintas, cujo critério de diferenciação utilizado é a natureza social do agente degradador.
As Áreas de Recuperação Ambiental 1 – ARA-1, são locais nos quais ocorrem
assentamentos habitacionais de interesse social desprovidos de estrutura de saneamento
ambiental e nos quais o Poder Público deverá promover programas de recuperação urbana e
ambiental. Visando a melhoria das condições de vida da população das ARAs-1 serão
implantados pelo Poder Público os planos de recuperação de interesse social – PRIS, com
possibilidade de realização de parcerias com agentes privados.
Os PRIS, além de obras de saneamento ambiental, recuperação de áreas degradadas e
urbanização prevêem a possibilidade de remoções e reassentamentos das populações
moradoras das ARAs – 1, ações de regularização fundiária bem como a definição de
parâmetros urbanísticos básicos para estas áreas. Os PRIS a serem executados deverão ser
aprovados pela Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tiête, antes de iniciar os processos de
licenciamento pelos órgãos competentes.
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As Áreas de Recuperação Ambiental 2 – ARA-2 são locais nos quais ocorrem
atividades degradacionais cujos danos deverão ser recuperados pelos responsáveis por sua
ocorrência. Para a recuperação de uma ARA - 2, o responsável deverá elaborar e executar um
Plano de Recuperação Ambiental – PRAM e submetê-lo à aprovação do Estado. Após a
execução do plano, uma área alvo de um PRAM torna-se passível de ocupação, desde que
obedecendo a legislação em vigor.
Visando melhorar a compreensão acerca das áreas de intervenção definidas pelo
projeto de lei APRM – Alto Juquery segue um quadro resumo contendo suas principais
características:
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Quadro 3 – Síntese das áreas de intervenção definidas pelo projeto de lei APRM – Alto Juquery
Áreas

Área de Restrição à Ocupação

Subáreas

Características

Áreas de preservação permanente e UCs Destinadas à preservação dos recursos
de Proteção Integral
hídricos

N/A
Subárea de Urbanização Consolidada I
Subárea de Urbanização Consolidada II

Subárea de Urbanização Controlada

Subárea
de
Controlada

Destinação

Urbanização

Áreas urbanizadas onde já existe Áreas de interesse para implantação de
estrutura de saneamento ambiental
usos urbanos
Áreas em processo de urbanização nas
Áreas exposta ao risco de expansão
quais deverá ser implantada estrutura de
urbana desordenada
saneamento ambiental

Áreas em processo de urbanização nas
Isolada quais deverá ser implantada estrutura de
saneamento ambiental baseada em
soluções locais

Áreas de Ocupação Dirigida
Subárea de Ocupação Diferenciada

Subárea Envoltória dos Reservatórios

Subárea de baixa Densidade I
Subárea de baixa Densidade II
Subárea de baixa Densidade III

Áreas especialmente atentas ao controle
da expansão urbana desordenada situadas
em locais distantes dos núcleos centrais
dos municípios

Áreas destinadas a construção de
Áreas com baixa densidade demográfica,
moradias
de
alto
padrão
e
com grandes espaços livres e áreas
empreendimentos de turismo, cultura e
verdes
lazer
Áreas localizadas ao redor
reservatórios de abastecimento

Áreas destinadas a recreação, lazer,
dos valorização dos atributos cênicos
paisagísticos e ações de recuperação e
enriquecimento florestal

Produção rural especializada de alto
Áreas ocupadas/destinadas à atividades
valor agregado, não impactante e baixa
do setor primário e ao turismo ecológico
geração de cargas poluidoras.

Área de Recuperação Ambiental I

Áreas alvo de programas de adequação
Áreas com assentamentos habitacionais
urbana e ambiental executadas pelo
de interesse social causadores de
poder público em parceria com a
degradação dos recursos hídricos
iniciativa privada.

Área de Recuperação Ambiental II

Áreas com ocorrência de atividade Áreas alvo de planos de recuperação
causadora de degradação dos recursos ambiental a serem executados pelos
hídricos
responsáveis pela degradação

Áreas de Recuperação Ambiental

Elaboração própria. Fonte: Projeto de Lei da Área de Proteção dos Mananciais do Alto Juquery (CONSEMA, 2009).
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No capítulo VI do projeto de lei APRM – Alto Juquery são tratadas distintamente todas as
atividades compreendidas como componentes da infraestrutura de saneamento ambiental. Estão
incluídos neste capítulo os textos que tratam de efluentes líquidos, dos resíduos sólidos, das águas
pluviais e das cargas difusas.
O projeto de lei regulamenta a gestão dos efluentes líquidos na região deste manancial
vinculando à instalação de novas edificações na APRM – Alto Juquery a instalação prévia de
sistemas de coleta, tratamento ou exportação de esgoto. Também estabelece a obrigatoriedade de
aumento do controle dos dispositivos fossas sépticas bem como exige um aumento na eficiência
deste sistema, sem especificar como estes serão promovidos. Uma série de dispositivos que
buscam coibir a instalação de atividades geradoras de efluentes não domésticos, que possam pôr
em risco o meio ambiente, também estão expostos neste trecho do projeto de lei.
Quanto aos resíduos sólidos, os sistemas coletivos de tratamento e disposição só poderão
ser implantados na APRM – Alto Juquery, se comprovada a inviabilidade técnica ou econômica
para implantação fora desta área e desde que não sirvam a municípios externos à bacia do Alto
Juquery, com a exceção dos gerados no município de Mairiporã-SP. Deve ser destacada a
inserção na lei do condicionamento da instalação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos à
criação de programas de gestão contemplando a minimização dos resíduos, a coleta seletiva e a
reciclagem com definição de metas quantitativas. Este condicionamento demonstra a afinidade
dos legisladores com as idéias mais progressivas no tocante aos resíduos sólidos: a gestão da
geração (GALVÃO JÚNIOR et al., 2009).
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O controle das águas pluviais e cargas difusas atua, principalmente, na prevenção do
aporte de cargas difusas ao reservatório Paiva Castro. Desta forma, foram previstas ações
rotineiras de fiscalização e limpeza das galerias pluviais, bem como dos tributários do
reservatório e suas várzeas. Buscando aumentar o controle sobre o aporte das cargas difusas ao
reservatório, o projeto de lei APRM - Alto Juquery prevê a adoção de técnicas com potencial de
reduzir a geração de cargas difusas, tanto em obras públicas quanto em atividades agrícolas. A
adoção de ações rotineiras de educação ambiental e estruturas para captação e reuso da água
também estão previstas como formas de controlar o aporte das águas pluviais e cargas difusas no
reservatório Paiva Castro.
O projeto de lei APRM - Alto Juquery cria em seu sétimo capítulo o Sistema Gerencial de
Informações e o Monitoramento da Qualidade Ambiental da APRM - Alto Juquery. O Sistema
Gerencial de Informações tem por funções caracterizar e avaliar a qualidade ambiental da bacia
hidrográfica, subsidiar decisões e disponibilizar informações à população em geral. Compõem o
Sistema Gerencial de Informações o Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental; base
cartográfica digital da bacia hidrográfica; representações cartográficas dos sistemas de
infraestrutura, da legislação de uso e ocupação do solo e da cobertura florestal da bacia
hidrográfica; cadastros de usuários de recursos hídricos, das licenças, autorizações e outorgas
expedidas para a Bacia; informações fundiárias sobre as propriedades rurais e das ocupações
regulares e irregulares; indicadores de saúde associados às condições ambientais e informações
quanto ao transporte de cargas perigosas.
O Sistema Gerencial de Informações é mais um dispositivo do projeto de lei APRM - Alto
Juquery capaz de aumentar o caráter interinstitucional na gestão da APRM - Alto Juquery, devido
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à quantidade de órgãos responsáveis pelo fornecimento de dados à Agência de Bacia Hidrográfica
do Alto Tietê, instituição responsável pela coordenação e manutenção do Sistema. Entre os
órgãos listados na lei como responsáveis pelo fornecimento de dados ao Sistema Gerencial de
Informações estão prefeituras, secretarias estaduais e municipais de saúde, órgãos licenciadores e
o órgão responsável pela outorga de direito de uso de água.
Ao Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental cabe monitorar a qualidade das
águas dos canais tributários ao Reservatório Paiva Castro, do canal do Juquery, dos reservatórios
e da água tratada; as fontes de poluição e cargas difusas; a eficiência dos sistemas de esgotos e
tratamento de resíduos sólidos; as áreas contaminadas; a evolução do uso e ocupação do solo e o
processo de assoreamento dos reservatórios. Serão responsáveis por tal monitoramento órgãos da
administração pública direta estadual e municipais e concessionárias de serviços de saneamento
ambiental, energia e saúde. O Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental será auditado
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica.
O capítulo VIII do projeto de lei APRM - Alto Juquery é composto por quatro seções nas
quais são tratadas separadamente as atividades de Licenciamento Ambiental, regularização
ambiental, compensação ambiental e de fiscalização. Para regularizar estas atividades
administrativas as normas legais estaduais e municipais deverão observar o disposto no projeto de
lei APRM - Alto Juquery. Por sua vez, para serem aprovadas estas mesmas normas devem ser
aprovadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. O projeto de lei APRM - Alto
Juquery obriga o estado a apoiar as atividades supracitadas caso os municípios não estejam
devidamente estruturados para exercê-las
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A seção de licenciamento do capítulo VIII adiciona, às atividades já objeto de
licenciamento pela legislação vigente, a instalação ou ampliação de indústrias, os loteamentos e
desmembramento de glebas, as intervenções admitidas nas Áreas de Restrição a Ocupação, as
atividades definidas pela lei como de grande porte, atividades de comércio potencialmente
poluidoras, os empreendimentos localizados em áreas de mais de um município e a infraestrutura
urbana de saneamento ambiental. Uma medida com potencial para tornar-se bastante eficaz na
prevenção à consolidação de loteamentos irregulares prevista no projeto de lei APRM - Alto
Juquery é a exigência da regularização do empreendimento, por parte da concessionária do
serviço de energia, para realizar a ligação individual de energia.
A seção de regularização trata da possibilidade de conferir conformidade às atividades
existentes anteriormente à aprovação do Projeto de lei APRM - Alto Juquery que não atendam
aos parâmetros urbanísticos e ambientais nele estabelecidos. O período para regularização será de
doze meses, prorrogável por igual período e os empreendimentos só poderão ser inclusos em
processos de regularização caso sua preexistência seja comprovada por levantamentos
aerofotogramétricos ou imagens de satélites a serem adquiridas pelo órgão licenciador.
Visando facilitar as ações de regularização citadas no parágrafo anterior, o Projeto de Lei
APRM - Alto Juquery prevê a possibilidade de compensações urbanísticas, sanitárias e
ambientais. Estas compensações poderão ser feitas mediante doação ao poder público ou
vinculação de áreas ocupadas por vegetação nativa ao empreendimento. Intervenções destinadas
ao abatimento no aporte de cargas poluidoras e pagamentos de valores monetários também são
consideradas ações compensatórias. As medidas de compensação serão analisadas pelos órgãos
ambientais municipais devendo ser ouvido o subcomitê Juquery/Cantareira.
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O projeto de lei APRM - Alto Juquery pôs a fiscalização de seu cumprimento a cargo de
um grupo a ser criado com esta finalidade. Serão componentes deste grupo representantes das
prefeituras de Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Nazaré Paulista e São Paulo; órgãos
executores da Secretaria do Meio Ambiente; Polícia Militar Ambiental; órgãos executores da
Secretaria de Saneamento e Energia; e concessionários de serviços públicos.
No Capítulo IX são tratadas as fontes orçamentárias que garantirão a implementação do
projeto de lei APRM - Alto Juquery bem como do Plano de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental. Além dos recursos oriundos das dotações orçamentárias dos Municípios, Estado e
União serão utilizados recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos10 (FEHIDRO), recursos
oriundos de doações, operações urbanas, compensações por atividades geradoras de impacto
negativo local ou regional, compensações previstas no próprio projeto de lei e multas relativas às
infrações previstas nesta lei. Vale ressaltar que a cobrança do uso dos recursos hídricos gerará
divisas para a subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica Alto Tietê no FEHIDRO e este deverá
destinar o montante relativo a APRM - Alto Juquery, para

implementação de ações de

monitoramento, obras e outras ações destinadas à proteção e recuperação do manancial. Mesmo
garantindo diversas fontes de financiamento para o cumprimento da lei específica da APRM –
Alto Juquery, o projeto de lei em análise não prevê nenhuma sanção para os responsáveis pelas
fontes orçamentárias caso os investimentos necessários para o cumprimento da lei não sejam
realizados.

10 O Fundo Estadual dos Recursos Hídricos foi criado pela Política Estadual de Recursos Hídricos (São Paulo, 1991)
com objetivo de dar suporte econômico-financeiro à formulação, implantação, avaliação e controle do Plano
Estadual de Recursos Hídricos. O FEHIDRO obtém recursos através de repasses da União, estados, municípios bem
como dos usuários da água, como pagamento pela utilização dos recursos hídricos.
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Os dois últimos capítulos do projeto de lei detalham algumas orientações já expressas em
outras partes deste, portanto já foram analisadas no presente texto. O capítulo décimo do projeto
de lei explana as penalidades e infrações enquanto o décimo primeiro trata das disposições finais.
Pelo exposto no projeto de lei APRM - Alto Juquery, verifica-se que a lei está em
consonância com as orientações para administração pública estabelecidas após o grande
movimento de reforma do Estado ocorrido em diversos países do mundo nas últimas décadas.
Esta lei carrega as características das duas principais

escolas da reorganização estatal pós

reforma, corroborando a observação de Peters (2008) sobre as novas formas assumidas pelo
Estado. Esta amálgama de orientações trouxe ao projeto de lei APRM – Alto Juquery novidades
em relação à primeira lei de manancias, notadamente a integração setorial da administração
pública e a participação social em sua elaboração e execução. Ao prever em seu texto o
estabelecimento destes dois pontos o projeto de lei APRM – Alto Juquery protege-se de uma das
principais possibilidades de fracasso, segundo Silva e colaboradores (2003), a falta de articulação
da administração pública na execução da lei:
Em que pese os problemas reais que advieram na aplicação das leis de
proteção a mananciais – em grande parte por falta de uma articulação
efetiva com os poderes públicos municipais integrantes da Região
Metropolitana de São Paulo – aquele sistema normativo permitiu aliar
uma estratégia de proteção ambiental, com forte caráter preventivo, a
uma estrutura de gasto moderada por parte do poder público, que não
teria meios para proceder a uma pura e simples desapropriação das
áreas protegidas. Por outro lado, permitiu que se estabelecessem bases
para uma cooperação intergovernamental em matéria de uso do solo, em
uma convergência de competências estadual e municipais. Estes
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fundamentos foram acolhidos pela nova legislação estadual de proteção
aos mananciais – a Lei 9.866/97 – que passou a incorporar princípios do
sistema de gerenciamento de recursos hídricos em sua estratégia de
execução [...]. (Silva et al., 2003:143)

O projeto prevê a gestão da APRM - Alto Juquery de maneira descentralizada, integrada e
de responsabilidade compartilhada entre estado, municípios e sociedade civil (ISA, 2009). Desta
forma avança nas bases criadas pela legislação anterior, que como visto acima, não foi suficiente
para garantir a integração setorial e não fazia qualquer menção à participação social no
gerenciamento dos mananciais metropolitanos. Caso o projeto de lei venha a ser sancionado sem
grandes alterações em relação ao texto atual, a APRM – Alto Juquery passará a contar com um
instrumento legal para balizar sua gestão, avançado não somente em seu modo de criação mas
também nas possibilidades para participação social por ele criadas.
Um importante espaço para participação social criado pelo projeto de lei da APRM – Alto
Juquery diz respeito à necessidade de aprovação pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto
Tietê das normativas de uso e ocupação do solo editadas pelos municípios inseridos na Área de
Proteção e Recuperação dos Mananciais. Tal possibilidade, além de proporcionar a um número
maior de interessados a oportunidade de discutir sobre o ordenamento territorial dos municípios,
reconhece a preponderância nesta região da importância da preservação dos recursos hídricos
sobre outras atividades, bem como enfatiza a importância atribuída pelos legisladores ao
disciplinamento do uso do solo com vistas à preservação dos recursos hídricos.
O disciplinamento do uso do solo visando a preservação dos recursos hídricos forma,
junto com a integração setorial, o conjunto dos mais importantes instrumentos do projeto de lei
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APRM – Alto Juqery para garantir a capacidade do manancial em tela de continuar fornecendo
água para a população da RMSP. Enquanto o primeiro pode ser visto no projeto de lei como o
principal instrumento de execução, a segunda deve ser vista como o principal meio de garantir a
implementação plena do primeiro. Deve ser lembrado que outros instrumentos interessantes são
citados no projeto de lei como meios de garantir a preservação dos recursos hídricos da região,
tais como gestão da demanda, educação ambiental e ampliação do saneamento, porém nenhum
destes são descritos com tantos detalhes como as regras de disciplinamento do uso do solo e a
forma como deverá ser estabelecida a integração setorial da administração pública.
Como a integração setorial e o disciplinamento do uso do solo são a base do projeto de lei
APRM – Alto Juquery, a administração pública deverá ter muita atenção com estes instrumentos,
uma vez que apresentam fragilidades capazes de comprometer a implementação da lei.

O

disciplinamento do uso do solo, caso o projeto de lei da APRM – Alto Juquery venha a ser
aprovado da maneira como se encontra, sofrerá grande dificuldade para alcançar sua completa
implementação, uma vez que os parâmentros urbanísticos e o zoneamento estabelecido são
difíceis de serem fiscalizados em campo. Tal dificuldade advém do critério utilizado para definir
quais usos são permitidos em cada uma das áreas e subáreas da APRM – Alto Juquery, os
parâmentros urbanísticos de cada construção. Em uma eventual ação de fiscalização a ser
executada na APRM – Alto Juquery cada construção deverá ter suas principais medidas aferidas
pelos agentes fiscalizadores para comprovar sua adequabilidade à área ou subárea na qual se
encontra. Tal dificuldade pode induzir a administração pública a utilizar os parâmentros
urbanísticos do zoneamento estabelecido somente no momento de aprovar ou autorizar a
construção de alguma edificação na APRM - Alto Juquery.
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Já a integração setorial da administração pública caso não venha ocorrer da maneira
prevista pode comprometer a plena implementação do projeto de lei, uma vez que muitos dos
instrumentos e ações por ele criados são responsabilidade de um ou mais órgãos ou dependem da
integração de setores de diferentes esferas federativas para serem executados a contento. Deve ser
lembrado também, acerca da integração setorial prevista no projeto de lei, que não somente
órgãos da administração pública devem gerenciar a APRM – Alto Juquery, mas também órgãos
colegiados que tratam de diferentes setores da administração pública, tais como CONSEMA,
CRH, Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, dentre outros.
Também deve ser destacado que o projeto de lei da APRM – Alto Juquery é um projeto
de lei bastante completo, no qual são previstos muitos aspectos negligenciados em outras
normativas legais, tais como fonte de recursos, agentes implementadores e ligações com a
legislação vigente. Tal característica pode ser creditada ao processo de elaboração do projeto de
lei, uma vez que ao ouvir diversas partes interessadas, todas com uma condição pretensamente
isonômica de contribuir com a legislação a ser formulada, dificultou a ocorrência de
esquecimentos ou omissões comuns na legislação brasileira.
Da análise do projeto de lei APRM – Alto Juquery pôde-se depreender que este possui,
como já dito anteriormente, muitas características da administração pública reformulada para
adaptar-se a nova forma de organização do Estado após o movimento de reforma, assumida no
presente trabalho como o Estado-rede. Tal fato

permite concluir que os princípios da

reformulação estatal no referente ao processo de tomada de decisão foram seguidos no momento
de elaboração desta legislação.
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Na próxima seção será apresentado o resultado do trabalho de levantamento da percepção
ambiental da população da área de influência do reservatório Paiva Castro para posteriormente
compará-la com o conteúdo do projeto de lei da APRM Alto Juquery. O conteúdo do projeto de
lei foi esmiuçado nesta seção, e dele foi possível depreender que o foco dos formuladores da
legislação foi mantido, principalmente, no disciplinamento do uso do solo quando referia-se às
práticas a serem adotadas para preservação dos recursos hídricos da região. Tal preocupação pode
ser ilustrada pela quantidade de capítulos da lei que tratam de ordenamento territorial e
disciplinamento de atividades. Um dos pontos a serem destacados na avaliação da percepção
ambiental dos habitantes da área de inflluência do reservatório Paiva Castro será como estes
apreendem a relação uso do solo e preservação dos recursos hídricos.
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3. PERCEPÇÃO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO PÚBLICO AMBIENTAL

3.1 PERCEPÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO PÚBLICA E PESQUISA QUALITATIVA

Os estudos de percepção ambiental são trabalhos realizados por pesquisadores e
profissionais de diversas áreas do conhecimento, destacando-se entre estes psicólogos, geógrafos
e arquitetos. Os trabalhos, cujo objetivo é obter informações da percepção ambiental acerca de
um determinado recorte temporal, espacial e social, buscam compreender as relações existentes
entre indivíduos ou grupos sociais com o ambiente através do reconhecimento de suas atitudes e
concepções acerca do meio.
Estudos de percepção ambiental devem revelar importantes informações acerca do
julgamento dos indivíduos sobre os ambientes nos quais vivem ou com os quais de alguma forma
se relacionam. Tais estudos adquirem bastante importância para os gestores públicos,
principalmente os envolvidos nos setores mais diretamente ligados à proteção ambiental e
ordenamento territorial, à medida que são encarados como diagnóstico e conjunto de expectativas
da população mais próxima das áreas as quais se pretende manejar racionalmente.
Segundo Vestena e colaboradores (2004), a noção de percepção ambiental pode ser
entendida como a visão subjetiva dos sujeitos sobre o ambiente, oriunda do acúmulo de
experiências pessoais na relação com o meio e orientadoras de suas ações no espaço. Tal
definição possui estreita relação com o enunciado por Tuan (1980), um dos precursores no
esforço de sistematização dos conhecimentos sobre percepção ambiental que, para além de
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Vestena e colaboradores (2004), atribui também um ativo papel à formação cultural dos
indivíduos em sua percepção ambiental. Segundo Tuan:
“Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como
a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente
registrados enquanto outros retrocedem para a sombra ou são
bloqueados. Muito do que percebemos tem valor para nós, para
sobrevivência biológica, e para propiciar algumas satisfações que estão
enraizadas na cultura. (TUAN, 1980:2).

Assim, surgido da relação das noções citadas acima, o presente trabalho adotará como
definição para percepção ambiental o seguinte enunciado: percepção ambiental é o resultado do
cruzamento dos estímulos ambientais recebidos pelo aparelho sensorial humano com suas
concepções subjetivas acerca de seu mundo. Toda ação humana sobre o ambiente é mediada por
sua percepção deste, da mesma forma que todos os fenômenos ambientais, naturais ou não, são
percebidos pelos sentidos, apreendidos culturalmente e capazes de modificar o entendimento de
um indivíduo ou grupo sobre a natureza.
São passíveis de serem capturados pelo aparelho sensorial humano, e então formarem a
percepção ambiental dos indivíduos, todos os fenômenos ocorridos no meio que os cercam.
Sendo assim, chuvas, luminosidade e normas restritoras às atividades cotidianas fazem parte da
percepção que cada um tem de seu ambiente, independentemente do grau de antropização sofrido
por este. Em outras palavras, todos os fenômenos captados pelo aparelho sensorial humano
ocorridos no entorno de um indivíduo passarão a integrar ou não sua percepção deste meio. A
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seleção dos fenômenos e a importância a ser atribuída a cada um deles dentro do conjunto da
percepção ambiental dependem do cabedal cultural de cada indivíduo e seguirá um padrão
semelhante em indivíduos inseridos ambientalmente e culturalmente em situações análogas e
portadores de histórias de vida semelhante.
Desta forma, deve-se entender a percepção ambiental como uma relação formada, porém
em contínua transformação, na qual ambiente e cultura têm pesos iguais e modificam-se
mutuamente. Tal entendimento deriva do proposto por Schama quando este versa sobre paisagem
e cultura:
“Pois, conquanto estejamos habituados a situar a natureza e a
percepção humana em dois campos distintos, na verdade eles são
inseparáveis. Antes de poder ser um repouso para os sentidos, a
paisagem é obra da mente. Compõe-se tanto de camadas de lembranças
quanto de estratos de rocha.” (SCHAMA, 1996:17).

Para Tuan (1980) é impossível desconsiderar os valores e crenças dos grupos sociais no
momento de se pensar as relações destes com o ambiente que os cerca. Ao agir desta forma correse o risco de adquirir preconceitos ou idéias equivocadas sobre o comportamento de determinada
população. Tal pensamento também é visto em Guimarães (2005) quando esta discute o papel da
interrelação dos valores e experiências vividas de grupos sociais e seu meio nos processos de
gestão ambiental. Para a autora:
“O planejamento, a gestão e a proteção dos recursos paisagísticos
naturais e construídos envolvem essencialmente a interrelação entre os
seres humanos e suas paisagens, fundamentados em aspectos
65

concernentes às experiências/vivências ambientais, às atitudes, condutas
e valorações relativas às dimensões objetivas e subjetivas, tangíveis ou
não, porém intrínsecas à dinâmica de vida das diferentes populações e de
suas

respectivas

culturas,

às

formas

de

cognição,

percepção,

interpretação e representação do meio ambiente.” [...] (GUIMARÃES,
2005:202)

Porém, se é verdade o fato de ser impossível separar valores, atitudes e condutas
ambientais derivadas da percepção ambiental no momento de elaboração dos planos de gestão
ambiental, também é verdade o fato de não serem os valores, atitudes e condutas ambientais dos
grupos mais diretamente afetados por tais planos a figurarem em suas diretrizes. Santos (2004)
possui uma contundente opinião sobre a participação popular na elaboração dos processos de
gestão ambiental, sendo classificada por esta autora como “simplista e amadora”. Nota-se a data
de publicação do trabalho da autora, posterior à criação de grande parte dos órgãos ambientais
colegiados existentes hoje no Brasil.
Victorino (1996), ao analisar a Lei de Proteção aos Mananciais de 1976 do Estado de São
Paulo, como um instrumento de gestão ambiental incidente sobre um loteamento popular na
região de Cratera de Colônia na cidade de São Paulo-SP, cita como um dos motivos para o
insucesso do instrumento em questão a falta de envolvimento popular em sua elaboração. Do
histórico de aplicação da legislação de proteção aos mananciais metropolitanos, é conhecida a
grande dificuldade encontrada pelo poder público para fazer valer tanto em seu primeiro texto a
Lei de Proteção dos Mananciais quanto em suas tentativas de readequação.
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Portanto, se são intrínsecos à gestão ambiental e a seus instrumentos, os valores, crenças,
atitudes e condutas ambientais considerados nesta etapa devem ser, como forma de garantir sua
maior eficácia e justiça social, aqueles oriundos dos grupos sociais mais diretamente afetados por
sua implementação. Poltroniéri (1996) é definitiva quanto a esta demanda:
“É do ponto de vista da percepção, da forma como o homem percebe e
interage com o meio ambiente, em função de influências históricas e
socioculturais, que se pode avaliar as necessidades, interesses e anseios
da população, e fornecer aos órgãos dirigentes orientações mais
adequadas para as decisões em nível político, socioeconômico e de
desenvolvimento, seja rural, urbano ou regional.”

(POLTRONIÉRI,

1996:238).

Somado ao entendimento explícito nos principais documentos legais sobre políticas
ambientais e de recursos hídricos (BRASIL, 1981; BRASIL, 1997; SÃO PAULO, 1997), diversos
estudos com reflexões sobre gestão ambiental têm procurado enfatizar a importância do
envolvimento da população diretamente atingida pelos planos de gestão ambiental nas fases de
diagnóstico, elaboração e implementação destes (SANTOS, 2004; RIBEIRO, 2004; CARLON,
2005). Porém, poucos são tão claros como Hoefel e colaboradores no tocante à importância do
emprego de análises da percepção ambiental nos planos de gestão do ambiente:
“Hoje se reconhece a importância de uma análise das concepções sobre
a natureza que têm norteado o uso dos recursos naturais e suas
implicações ambientais. Estes dados podem fundamentar tanto ações
reparadoras para impactos já detectados quanto o planejamento e a
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implantação de atividades ambientalmente adequadas e sustentáveis.”
(HOEFEL et al., 2004:4).

Portanto, compreender o quanto da percepção ambiental da população está inserida nos
instrumentos legais de políticas públicas ambientais justifica-se pela comprovada necessidade de
criação de planos de gestão ambiental portadores de instrumentos mais eficazes na proteção de
ecossistemas portadores de relevantes funções ambientais como é o Reservatório Paiva Castro e
sua área de drenagem. Neste caso, associa-se a criação de instrumentos de gestão ambiental mais
efetivos e eficientes aos apontamentos possíveis de serem retirados das análises da percepção
ambiental dos diferentes grupos sociais existentes nas áreas sob influência direta e indireta dos
instrumentos criados.
Se a legislação exige o envolvimento da população, e como visto acima estão criadas e em
funcionamento as estruturas necessárias para isto, ao analisar um instrumento de gestão ambiental
criado por um órgão colegiado, lócus privilegiado para existência deste envolvimento, é desejável
encontrar um conjunto de idéias semelhantes às encontradas na análise da percepção ambiental
dos habitantes da região a ser mais diretamente afetada por este instrumento. Caso isso não
ocorra, pressupõe-se que o órgão colegiado de alguma forma não está conseguindo compreender
os anseios da população local e expressá-los na forma de instrumentos de gestão ambiental
pública mais eficazes.
Uma vez compreendida a importância da percepção ambiental para formulação de
políticas públicas ambientais, torna-se mais simples entender o objetivo do presente trabalho. Se
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a consideração da percepção ambiental das populações mais diretamente afetadas por
instrumentos de gestão ambiental é apontada como importante em diversos trabalhos para o
sucesso deste instrumento, a ausência desta consideração ou a criação de uma normatização
pouco próxima às considerações expressas na percepção ambiental dos habitantes mais
diretamente afetados pela normatização fornecem uma boa medida da qualidade de um
instrumento de gestão ambiental criado.
No caso específico do Projeto de Lei da Área de Preservação e Recuperação dos
Mananciais do Alto Juquery, torna-se mais importante ainda a comparação entre o instrumento
criado e a percepção ambiental da população a ser mais diretamente por ele afetada, visto o
histórico de tecnicismo exacerbado e autoritarismo marcante nas legislações de mananciais
anteriores à sua criação. Como entre os trabalhos vistos anteriormente, muitos apontavam a falta
de envolvimento da população como principal falha das legislações de mananciais anteriores,
será possível avaliar com os resultados deste trabalho se a percepção da população está presente
neste novo instrumento de gestão ambiental pública.
Outro fato a destacar a importância da avaliação do Projeto de Lei da Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery à luz da percepção ambiental dos habitantes da
área de influência do Reservatório Paiva Castro relaciona-se com o fato desta lei ter sido criada
por um órgão ambiental colegiado, pressupondo-se então a existência de um grande debate em
torno de seus ditames e um amplo envolvimento das pessoas mais afetadas pela nova legislação.
Ao comparar as normas estabelecidas pelo Projeto de Lei com a percepção ambiental estará
sendo avaliada também a capacidade dos órgãos colegiados de transformarem os anseios e a
compreensão da população acerca do meio ambiente em instrumentos de gestão ambiental.
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Por pretender avaliar, primeiramente, o potencial de um instrumento de gestão ambiental
pública de tornar-se efetivo e, secundariamente, a capacidade dos órgãos colegiados de
transmitirem a percepção ambiental dos habitantes de um determinado recorte espacial para os
instrumentos de gestão ambiental incidentes na região onde vivem, o presente trabalho não irá
focar na qualidade do envolvimento no processo decisório que permitiu a criação deste novo
instrumento. O foco aqui recaí sobre a possibilidade criada, e não na qualidade do exercício desta
possibilidade.
A opção expressa no parágrafo anterior foi tomada pelo fato de, ao se iniciar uma
investigação sobre a qualidade do envolvimento popular em um órgão colegiado e a necessária
leitura a ser feita sobre os campos de poder dentro deste órgão, abre-se uma gama de assuntos
numerosos e profundos a serem investigados, capazes de fazerem necessário o mesmo esforço do
trabalho utilizado aqui (sem a investigação da qualidade do envolvimento da população) para que
seja realizado a contento. Ademais, os resultados de uma investigação sobre a qualidade da
participação neste trabalho trariam muitos questionamentos à tona, criando muitas incertezas de
diferentes naturezas, dificultando sobremaneira o encontro das respostas pretendidas sem nenhum
ganho elucidativo compensatório desta empreitada.
Por sua vez os estudos sobre percepção ambiental, por se tratarem de um campo de
investigação de caráter estritamente subjetivo, exigem do pesquisador métodos de pesquisa
diferentes dos usualmente praticados na maior parte das investigações científicas. Para serem
compreendidos em sua plenitude, estes métodos devem primeiramente ser detalhados e
conectados às raízes epistêmicas dos quais derivam para posteriormente serem relatados.
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Desta forma, antes de serem apresentados os procedimentos metodológicos empregados
para realizar o estudo da percepção ambiental dos habitantes da área de influência do
Reservatório Paiva Castro, estes terão seus componentes mais relevantes brevemente revisados
visando sanar possíveis dúvidas ou confusões existentes sobre suas concepções. Tal esforço
elucidativo se faz extremamente necessário pelo fato da metodologia de trabalho escolhida, a
saber: Pesquisa Qualitativa, apresentar um grande número de variações, bem como diferentes
definições segundo seus postulantes e praticantes.
São diversos os autores e consequentemente os entendimentos existentes acerca da
pesquisa qualitativa e dos procedimentos empregados para sua realização (CHIZZOTI, 2006).
Para o presente estudo será utilizada a compreensão de pesquisa qualitativa enunciada na obra do
autor alemão Flick (2004) que, segundo o próprio autor, tem uma estreita ligação e influência dos
trabalhos desenvolvidos por Anselm Strauss e Juliet Corbin durante as décadas de 1980 e 1990.
A escolha da metodologia de trabalho recaiu sobre este autor devido ao fato deste possuir
uma leitura da pertinência de utilização da pesquisa qualitativa bastante afinada com as
justificativas encontradas para o emprego da percepção ambiental como fonte de análises para
avaliação de instrumentos de gestão ambiental encontradas na literatura. A seguinte passagem da
obra de Flick é esclarecedora:
“A meta da pesquisa concentra-se menos em testar o que já é bem
conhecido e mais em descobrir o novo e desenvolver teorias
empiricamente embasadas. [...] Ao contrário, os critérios centrais, na
pesquisa qualitativa consistem em determinar se as descobertas são
embasadas em material empírico e se os métodos foram adequadamente
selecionados e aplicados ao objeto em estudo.” (FLICK, 2004:21)
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Assim, conhecer a percepção ambiental dos habitantes da área de influência do
Reservatório Paiva Castro para posteriormente compará-la com as normas criadas pelo Projeto de
Lei da Área de Preservação e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquery visando avaliar o
quão inserida está a compreensão da população local acerca do ambiente no qual vive dentro
deste instrumento de gestão ambiental pública a ser criado, parece um trabalho bastante adequado
ao emprego desta metodologia, uma vez que se parte em busca da construção de uma teoria sem
que haja uma hipótese prévia a ser testada. Esta é uma característica cara aos estudos de
percepção ambiental, sem a qual corre-se o risco de estar-se realizando uma pesquisa influenciada
por esteriótipos previamente concebidos. A teoria buscada será construída partindo-se das
informações obtidas empiricamente no processo de pesquisa.
Para além da afinidade existente entre os objetivos do presente trabalho com a
adequabilidade proposta pelos formuladores teóricos da pesquisa qualitativa para o seu emprego,
esta metodologia possui muito marcada a característica de ser uma maneira diferente de construir
novos conhecimentos acerca da sociedade apoiando-se em critérios científicos. A seguinte
passagem colabora na compreensão deste aspecto:
“A mudança social acelerada e a consequente diversificação de esferas
de vida fazem com que os pesquisadores sociais defrontem-se, cada vez
mais, com novos contextos e perspectivas sociais; situações tão novas
para eles que suas metodologias dedutivas tradicionais – questões e
hipóteses de pesquisa derivadas de modelos teóricos e testadas sobre a
evidência

empírica

–

fracassam

na

diferenciação

de

objetos.

Consequentemente a pesquisa é, cada vez mais, obrigada a utilizar
estratégias indutivas: em vez de partir de teorias para testá-las, são
necessários “conceitos sensibilizantes para a abordagem de conceitos
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sociais a serem estudados. Entretanto, contrariando o equívoco
difundido, tais conceitos são, em sua essência, influenciados por
conhecimento teórico anterior.” (FLICK, 2004:18)

Ao exigir a existência de conhecimento teórico anterior, a pesquisa qualitativa descrita
por Flick nega a necessidade da formulação de hipóteses deixando livre o trabalho do
pesquisador para a consecução de seu resultado, não lhe forçando obter uma resposta para sua
questão central capaz de se encaixar em suposições previamente levantadas. Ao praticar esse tipo
de investigação em estudos de percepção ambiental, o pesquisador não precisa encaixar os grupos
participantes de sua pesquisa em estereótipos previamente definidos, estando dessa forma mais
propenso à descoberta do novo e mais próximo de uma apreensão menos simplista da realidade.
A renovação no modo de se fazer ciência trazida pela pesquisa qualitativa, consequência
principalmente da substituição de estratégias de pesquisa dedutivas por estratégias indutivas,
deve ser tratada não só como uma consequência das transformações sociais ocorridas nas últimas
décadas, mas também como fruto do trabalho de alguns filósofos das ciências, dentre os quais
devem se destacar Funtowicz e Ravetz (2000) que julgavam ser pertinente aos trabalhos técnicos
e científicos assumir as incertezas de seu conteúdo bem como comportar maior participação do
pesquisador no processo de criação e interpretação dos resultados de sua pesquisa.
A existência de uma intervenção mais direta por parte do pesquisador na pesquisa
qualitativa só é possível pelo fato de um de seus principais fundamentos ser exatamente a não
expressão de seus resultados de maneira quantitativa, ficando a cargo do pesquisador não só a
busca pelo resultado, mas também a construção deste por meio de uma lógica indutiva,
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ultrapassando o papel do pesquisador de simples intérprete de resultados alcançados por meio de
lógicas dedutivas. Como ilustração desse fundamento básico da pesquisa qualitativa vale a
seguinte passagem da obra de Strauss e Corbin, como já dito anteriormente, uma das principais
fontes de Flick, autor referência da metodologia empregada neste trabalho:
By the term “qualitative research,” we mean any type of research that
produces findings not arrived at by statistical procedures or others means
of quantification. […] Some researchers gather data by means of
interviews and observations, techniques normally associated with
qualitative methods. However, they code the data in a manner that allows
them to be statistically analyzed. They are, in effect, quantifying
qualitative data. In speaking about qualitative analysis, we are referring
not the quantifying of qualitative data but rather to a nonmathematical
process of interpretation, carried out for the purpose of discovering
concept and relationship in raw data and then organizing these into a
theoretical explanatory scheme. […] (STRAUSS et al., 1998:11)

Ao buscar o resultado e exprimí-lo de forma não quantificada, fica o pesquisador obrigado
a interpretar e formatar claramente para comunicação todas as informações obtidas em seu
trabalho de coleta de dados. Se para expressar um resultado matematicamente o pesquisador
precisava transformá-lo em um conjunto de variáveis e lhes atribuir um valor numérico, para
expressá-lo qualitativamente o pesquisador precisa interpretar conjuntamente todas as
informações obtidas e exprimí-las de maneira textual. A construção textual é a parte da pesquisa
qualitativa na qual o autor do trabalho tem a possibilidade de atuar mais diretamente na
construção de seu resultado.
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Junto com a não quantificação dos resultados outras duas peculiaridades deste modo de
produzir conhecimento sobre a sociedade ajudam a definir a compreensão expressa no presente
trabalho sobre pesquisa qualitativa, a saber: os procedimentos de coleta e interpretação dos dados
e sua consequente transformação em informação.
A coleta de dados em pesquisa qualitativa, para Chizzoti (2006), deve envolver uma
estreita relação entre o pesquisador e as pessoas, locais e fatos pesquisados e somente dessa
maneira pode-se depreender os significados visíveis e latentes do objeto em estudo. Dessa forma,
uma pesquisa qualitativa nunca poderá ser realizada com a utilização de dados secundários e
tampouco seus resultados poderão ser utilizados para responder outras questões senão as
levantadas em sua origem.
O investigador científico que se propõe a utilizar métodos de pesquisa qualitativa em seu
trabalho, deve sempre abordar o objeto de estudo consciente de seu papel ativo também durante a
coleta de dados. Caso o pesquisador vá a campo de maneira impessoal e repita sempre o mesmo
procedimento em cada fonte de informação consultada, estará deixando de aprofundar suas
descobertas. No caso específico dos trabalhos de percepção ambiental, isto quer dizer que cada
pessoa selecionada para participar da pesquisa deve ser abordada de uma maneira única, com
intuito de estimulá-la a refletir mais sobre o ambiente na qual vive e relatar informações novas,
pensadas por ela naquele momento.
A necessidade de buscar os significados ocultos dos objetos pesquisados, por meio de uma
maior interação entre estes e o pesquisador, na pesquisa qualitativa decorre justamente da
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aceitação da interferência do cientista no resultado de seu trabalho. O trecho a seguir é
esclarecedor quanto a este aspecto:
[...] o conhecimento científico do mundo não reflecte directamente o
mundo tal como ele existe externamente ao sujeito conhecedor, mas é
produzido ou construído pelas pessoas e dentro de relações históricas,
sociais e culturais. (HENWOOD e NICOLSON, 199511: 109 apud
FERNANDES e MAIA, 2002).

Portanto, ao assumir seu papel ativo na extração de informações de seu objeto de pesquisa
e formulação dos resultados, o pesquisador o faz ciente de que a pretendida impessoalidade
científica não está comprometida, uma vez que na pesquisa qualitativa este traço comum aos
métodos dedutivos de se fazer ciência não deve ser observado.
Se as entrevistas e observações de campo já são procedimentos consagrados em outros
trabalhos científicos, dispensando assim explicações mais detalhadas sobre como deve ser a
obtenção de dados em pesquisas qualitativas sobre percepção ambiental, grounded theory, o
procedimento a ser adotado para análise dos dados obtidos neste trabalho necessita de maiores
explicações sobre suas peculiaridades e dinâmica de funcionamento dentro do processo
investigativo.
A grounded theory é uma das metodologias interpretativas em maior evidência atualmente
entre os pesquisadores praticantes da pesquisa qualitativa (CHIZZOTI, 2006). Desde suas
primeiras formulações, datadas de 1967 com a obra pioneira The Discovery of Grounded Theory:
strategies for qualitative research de Glaser et Strauss, esta metodologia vem paulatinamente
11 HENWOOD, K. e NICOLSON, P. Qualitative Research Special Issue. The Psycologist, 8 (3), pp 109-129.
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ganhando adeptos. Segundo Fernandes e Maia (2002) esta progressiva adoção da grounded
theory por parte dos pesquisadores sociais decorre de um processo de evolução das formas de
pensar e de se produzir o conhecimento.
Como ocorre com as outras maneiras de analisar dados em pesquisas qualitativas, na
grounded theory o objetivo último é formar uma teoria acerca do tema estudado com base na
coleta e análise rigorosa dos dados e na orientação dos investigadores através de um processo
indutivo de construção de conhecimento. Vale ressaltar o fato de o presente estudo adotar a
definição de Fernandes e Maia (2002) para teoria, noção fundamental para os praticantes da
grounded theory. Segundo os referidos autores:
Teoria é diferente de uma transcrição de dados, construindo-se com base
num

conjunto

de

procedimentos

de

conceptualização

e

no

estabelecimento de relações plausíveis entre conceitos e conjunto de
conceitos. Os investigadores da grounded theory não estão interessados
em criar teoria sobre os actores individuais, mas sobre os padrões de
acção e interacção entre vários tipos de unidades sociais, sobre processos
decorrentes das mudanças nas condições quer internas, que externas ao
fenômeno em estudo. […] (FERNANDES e MAIA, 2002:54)

Os resultados de uma pesquisa qualitativa, derivados da interpretação de dados obtidos
por meio da grounded theory devem ser expresssos em formato textual e consistir em uma teoria.
Esta teoria a ser criada deve abarcar todo o conjunto de informações obtidas e selecionadas
durante o processo de coleta e deve ser capaz de fornecer uma resposta única a todo este
conjunto.
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Para atingir a formulação da teoria, o praticante da grounded theory precisará executar
algumas rotinas essenciais caso realmente seu objetivo seja elaborar conhecimento científico de
maneira rigorosa. Inicialmente, o pesquisador deve estar atento para a necessidade de empreender
as rotinas desta metodologia de maneira circular e concomitante, caso contrário não atingirá a
teoria de maneira satisfatória (FLICK, 2004). Amostragem teórica, codificação teórica, e redação
da teoria são as três rotinas básicas da grounded theory (CORBIN e STRAUSS, 1990) e serão
melhor detalhadas abaixo.
A partir de um conhecimento prévio sobre o fenômeno a ser estudado e de posse de
conhecimentos anteriores e suposições sob quais condições o fenômeno objeto de estudo sofre
variações, o pesquisador deve iniciar a coleta e análise de dados buscando encontrar a maior
variedade possível de respostas para suas perguntas. Somente contemplando essa busca pela
variação do fenômeno estudado, o pesquisador terá informações suficientes para elaborar sua
teoria de maneira consistente.
O conhecimento prévio sobre o objeto a ser estudado não exige do pesquisador um grande
conhecimento acumulado sobre o tema, e sim sobre quais condições o fenômeno estudado varia.
No caso da percepção ambiental, uma boa escolha de variação para o fenômeno parecem ser as
características do ambiente no qual os sujeitos estão estabelecidos.
Terminada a fase de coleta de dados inicia-se então a amostragem teórica. Esta fase
consiste no processo pelo qual o autor vai definindo, durante a fase de análise dos dados
coletados, as informações a serem a serem incluídas na pesquisa (FLICK, 2004). Em pesquisas de
percepção ambiental as escolhas podem recair sobre informações obtidas de pessoas ou grupos de
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pessoas. Isso ocorre devido ao fato da grounded theory fundamentar-se não na busca por
representatividade numérica dos grupos sociais objeto da pesquisa, e sim na representatividade
das variações e tipicidades do fenômeno em estudo (FERNANDES e MAIA, 2002). Desta forma,
fica o praticante da grounded theory condicionado a obter o maior número possível de
informações relevantes sobre o objeto o qual pretende investigar sob pena de acumular
informações obtidas em fontes das quais não será possível realizar nenhum acréscimo relevante
ao trabalho.
Esta circularidade do processo de coleta de informações, análise dos dados e seleção da
amostragem permite ao pesquisador determinar o momento de encerramento da coleta e,
consequentemente, a definição do grupo amostral a ser utilizado no trabalho.
A não existência da possibilidade de encerramento da coleta de dados em um momento
inoportuno fornece ao pesquisador a vantagem de não terminar sua pesquisa sem conclusões
significativas por falta de dados, bem como de coletar dados desnecessariamente uma vez que a
análise e interpretação dos dados são feitas quase simultaneamente à coleta.
A fase de coleta de dados, e consequentemente a rotina de amostragem teórica, são
terminadas quando os novos dados coletados pelo pesquisador não revelam mais nenhuma
variação do fenômeno, havendo constante repetição nos dados obtidos. No caso das pesquisas de
percepção ambiental, é característico neste momento encontrar respostas repetidas pelos
participantes das entrevistas. Esse momento é chamado de saturação teórica (FLICK, 2004).
Quando a saturação teórica é atingida, o pesquisador não agrega mais informações a seu estudo
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podendo então encerrar sua coleta sem preocupar-se com a representatividade numérica de seu
universo amostral.
Atingida a saturação teórica, o pesquisador passa à fase de análise e interpretação dos
dados propriamente ditas, fase esta chamada de codificação teórica. A codificação teórica é o
processo no qual se desenvolve a análise dos dados coletados e selecionados após a fase de
amostragem teórica. É nesta rotina da grounded theory que o pesquisador executa as maiores
intervenções nos futuros resultados da pesquisa através de exercícios de abstração e
complexificação dos dados obtidos.
A codificação teórica consiste na transformação dos dados obtidos em conceitos capazes
de traduzir a essência do objeto pesquisado e, ao mesmo tempo, possíveis de serem agregados a
outros conceitos. No caso dos estudos de percepção ambiental, a essência a ser traduzida são as
concepções dos habitantes de um determinado local sobre o ambiente pesquisado. Em seguida os
conceitos são agrupados em categorias possibilitando assim a formação de tipos de categorias
capazes de fornecer subsídios à criação da teoria (FERNANDES e MAIA, 2002). Percebe-se a
ocorrência, nesta fase do processo da grounded theory, de um contínuo crescimento na
complexidade e na abstração do trabalho levadas a cabo pelo pesquisador, revelando-se assim a
sua essencial interferência nos resultados da pesquisa (FERNANDES e MAIA, 2002).
Além da circularidade processual inerente à grounded theory, as etapas de amostragem
teórica e codificação teórica revelam outra peculiaridade desta metodologia interpretativa, o rigor
e precisão metodológicos combinados com liberdade de pensamento ao pesquisador. Portanto, a
grounded theory nos fornece uma metodologia científica rigorosa e precisa, porém sem tornar o
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seu executor um refém de suas prescrições. O seguinte trecho é bastante ilustrativo sobre esta
característica:

“Com efeito, se, por um lado os procedimentos da grounded theory são bem definidos
no sentido de conduzir a interpretação com rigor e precisão, por outro permitem a
criatividade necessária à ocorrência de um dos princípios básicos na construção da
teoria: a interpretação e conceptualização dos dados. A criatividade suporta a
sensibilidade teórica, ou seja, a capacidade para dar sentido e significado aos dados,
e estimula a formulação de questões” [...]. (FERNANDES e MAIA, 2002. P: 54-55)

A construção da teoria se dá depois de atingido o momento da saturação teórica. Caso
tenham sido respondidas as perguntas geradoras da pesquisa, pode-se dar por encerrado o
processo investigativo; caso não, o pesquisador deve retornar ao trabalho buscando compreender
em qual momento o fenômeno estudado ocultou-se e não pôde ser revelado. Independentemente
do resultado alcançado, o pesquisador deverá fazer uma avaliação crítica sobre seu processo de
pesquisa quando finalizada a elaboração da teoria. Nesta avaliação devem constar considerações
sobre a pertinência e precisão dos métodos e materiais empregados durante a pesquisa. Desta
forma o pesquisador estará fornecendo ao leitor mais informações sobre os resultados
formulados.
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Abaixo (ilustração 2) segue esquema explicativo do processo investigativo da pesquisa
qualitativa baseada na grounded theory:

Ilustração 2: Esquema explicativo dos procedimentos metodológicos da Pesquisa Qualitativa baseada no
modelo interpretativo grounded theory. Elaboração própria.

Nota-se no esquema acima que as fases de Coleta, Interpretação e Amostragem Teórica
podem ser vistas como uma única etapa dos procedimentos metodológicos seguida da
Codificação Teórica. Isto ocorre devido ao fato de nestas três primeiras fases estarem sendo
preparadas as informações a serem integradas no estudo para constituírem futuramente a teoria.
Nesta etapa de preparação de dados, a participação do pesquisador ganha grande importância,
uma vez que as respostas às questões previamente levantadas partirão das informações
selecionadas.
Destaca-se também no esquema acima que a etapa de Formulação da Teoria é concebida
como um conjunto cujo conteúdo é a soma das demais etapas. Este fato é uma realidade
constatável no decorrer da elaboração de uma pesquisa qualitativa baseada na grounded theory ,
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pois todo o processo de preparação das informações e de codificação teórica partem de um
exercício prévio de responsabilidade do pesquisador, com o objetivo de compreender sob quais
condições o fenômeno estudado variou e como essas variações podem ser agrupadas de maneira a
formarem uma teoria capaz de explicar o comportamento do fenômeno estudado.
Antes de ser finalizada a indispensável apresentação do entendimento do presente
trabalho, sobre os principais conceitos e categorias a serem empregadas por seu método de
pesquisa, deve ser ressaltada a necessidade de não haver nenhum tipo de associação dos métodos
qualitativos aqui empregados com os modelos quantitativos e lineares mais comumente
empregados em trabalhos científicos. Essa associação além de não facilitar em nada a leitura e
interpretação dos resultados do presente trabalho, pode levar a conclusões equivocadas acerca do
rigor e cientificidade do mesmo. Este trecho de Flick é ilustrativo:
“Essa circularidade das partes do processo no modelo da grounded
theory é um aspecto central da abordagem. [...] Entretanto, essa
circularidade causa problemas quando o modelo linear geral de pesquisa
é empregado para avaliar a pesquisa. [...]”. (FLICK, 2004:59)

Na próxima seção serão relatados os procedimentos metodológicos empregados neste
trabalho para avaliar a percepção ambiental dos habitantes da área de influência do Reservatório
Paiva Castro. Tal esforço irá contribuir sobremaneira para compreensão da metodologia
empregada no presente trabalho.
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3.2 CASUÍSTICA E MÉTODOS

Os procedimentos empregados neste trabalho para se obter o conhecimento da percepção
ambiental dos habitantes do entorno do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery tiveram
seus fundamentos explicitados na seção acima. Nesta seção serão apresentados os procedimentos
utilizados, as justificativas para o emprego de cada um deles, e sua relação com as etapas
descritas da pesquisa qualitativa baseada no modelo interpretativo da grounded theory.
Para obter conhecimento sobre o Reservatório Paiva Castro, sua importância e as
características de sua área de entorno foi realizado um trabalho exploratório de aproximação com
a área objeto desta pesquisa. Este trabalho de reconhecimento envolveu três etapas, quais sejam:
levantamento bibliográfico; análise de imagens de satélite e fotografias aéreas da região e visitas
a campo e troca de experiências com outros pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de
trabalhos na região.
O levantamento bibliográfico foi iniciado na fase de projeto desta pesquisa e concentrou
seus esforços em quatro aspectos principais: importância do Reservatório Paiva Castro como
manancial para a RMSP, características socioambientais da região, presença de ameaças à
qualidade ambiental, principalmente dos recursos hídricos, e instrumentos de gestão ambiental
mais importantes atuantes na área objeto.
Como todos os resultados deste levantamento bibliográfico estão expostos em alguma
parte do presente trabalho, não serão apresentados aqui seus resultados. Apenas serão comentadas
as principais contribuições deste levantamento ao trabalho.
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As principais fontes de informações sobre o Reservatório Paiva Castro utilizadas no
levantamento bibliográfico são oriundas de documentos e relatórios governamentais, pesquisas
científicas e diagnósticos ambientais realizados por organizações da sociedade civil de caráter
ambientalista com atuação na região.
Dos documentos e relatórios governamentais foi possível extrair os principais
instrumentos de gestão ambiental incidentes na região, bem como a evolução da qualidade e
disponibilidade dos recursos hídricos existentes. Dos trabalhos de pesquisa científica obteve-se,
como maior contribuição, informações sobre a importância do Reservatório Paiva Castro como
manancial para RMSP, a sua inserção dentro do Sistema Cantareira e seu histórico de construção.
Também foram importantes informações, retiradas dos trabalhos de pesquisa científica, as
relacionadas à população residente na região e à forma como os habitantes relacionam-se com a
cidade. Os diagnósticos e denúncias produzidos pelas organizações ambientalistas da sociedade
civil trouxeram informações bastante relevantes sobre a qualidade ambiental da região bem como
das principais ameaças sofridas pelo Reservatório Paiva Castro atualmente e seus ecossistemas
correlatos. Estas últimas fontes de informação também contribuíram muito para o entendimento
do perfil econômico do município de Mairiporã e da área de influência do Reservatório Paiva
Castro e do Canal do Juquery, bem como apresentaram alguns aspectos importantes da região
para a conservação da biodiversidade.
As análises de imagem de satélite e fotografias aéreas da região foram realizadas com
vistas a obter-se maiores conhecimentos acerca do uso do solo e da variação da ocupação na
região a ser estudada. Como resultado foi possível verificar a existência de três padrões diferentes
de uso e ocupação do solo às margens do Reservatório Paiva Castro e do Canal do Juquery (mapa
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3). Estes três padrões de ocupação foram determinantes na orientação do trabalho de campo, uma
vez que, como dito anteriormente um dos pressupostos adotados neste trabalho é que a percepção
ambiental varia conforme variam as relações entre os habitantes de uma região e seu ambiente.
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Mapa 3 – Áreas de realização das entrevistas. Elaboração própria.
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Com vistas a verificar as informações colhidas no levantamento bibliográfico e na análise
das imagens de satélite realizou-se uma visita a campo orientada a conhecer as características da
população ocupante do entorno do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery buscando
melhorar a compreessão da variação no padrão de ocupação identificada na análise das imagens
de satélite. As conversas com outros pesquisadores com atividades na área também contribuíram
neste exercício de confirmação das descobertas feitas por meio da análise de informações
secundárias.
Após a realização destas três etapas de levantamento de informações acerca da área de
influência do Reservatório Paiva Castro e Canal de Juquery foi finalizada a primeira etapa do
processo da pesquisa qualitativa. Esta etapa trata-se do conhecimento de informações
preliminares sobre o fenômeno estudado e sobre a área na qual será realizada a pesquisa. Estas
informações foram extremamente relevantes para o prosseguimento do trabalho como será visto
mais adiante.
Realizada uma primeira aproximação com a área na qual seria realizada a pesquisa sobre a
percepção ambiental foi iniciada a confecção do roteiro de entrevista contendo as perguntas a
serem feitas aos habitantes da região. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, tinha-se em mente
como características ideais para este roteiro as seguintes: questões com respostas abertas; roteiro
indicativo e questões não explicativas.
As questões com respostas abertas eram uma característica desejável para este roteiro de
entrevista pelo fato de não ser enriquecedor realizar uma pesquisa de percepção ambiental
visando enquadrar as respostas dos entrevistados em julgamentos realizados de antemão pelo
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próprio pesquisador. Como não existe necessidade de tabulação dos resultados, para posterior
quantificação em pesquisa qualitativa, as respostas fechadas não seriam possíveis de ser
utilizadas nem mesmo se pensando pelo ângulo da diminuição do volume de trabalho.
O roteiro funcionar apenas como um indicativo para as entrevistas, e não como uma
espécie de cadeia de perguntas, era uma característica buscada devido à percepção ambiental
possibilitar uma série de desvios durante a entrevista, capazes de aumentarem o volume de
informações recebidas pelo entrevistador. Desta forma, utilizar um roteiro que engessasse a
entrevista, não possibilitando a coleta de informações novas surgidas ao longo do diálogo, não
auxiliaria o trabalho de busca pela compreensão da percepção ambiental dos habitantes da área de
influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery.
Utilizar questões não explicativas no roteiro de entrevista permitia ao pesquisador
conhecer a resposta “mais pura” do entrevistado para o assunto em questão. A utilização de
perguntas explicativas poderia tornar a entrevista enviesada, uma vez que as próprias questões
apontariam o caminho das respostas para o entrevistado. Como o interesse da pesquisa era
exatamente compreender a percepção ambiental do habitante na região, não existiam motivos
para direcionar as respostas.
Montado o roteiro de entrevista sob a observação das características acima (Apêndice A),
foi realizado um teste em campo, com um total de seis entrevistados, tanto para verificar o
entendimento das perguntas pelos entrevistados como para atestar se as perguntas contidas no
roteiro eram suficientes para conhecer a percepção ambiental dos habitantes da área de influência
do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery. Também foram analisados aspectos da
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operacionalização do roteiro, como tempo de duração de entrevista e adequabilidade do roteiro a
todos os perfis de entrevistados.
Dos aprendizados obtidos com este experimentação em campo foi montado um segundo
roteiro de entrevista, esse sim utilizado durante o processo de coleta de informações (Apêndice
B). Vale ressaltar que as alterações entre esses dois roteiros são poucas, focadas principalmente
em aumentar o número de informações possíveis de serem extraídas do entrevistado.
De posse do roteiro de entrevistas e das informações sobre o entorno do Reservatório
Paiva Castro e do Canal do Juquery partiu-se para a definição dos locais nos quais seriam
realizadas as entrevistas. A definição destas áreas orientou-se basicamente por duas premissas:
buscar a maior variação ambiental possível e englobar entre os entrevistados as pessoas com
maior contato com o Reservatório Paiva Castro e o Canal do Juquery.
Ao buscar as pessoas com o maior contato possível com o Reservatório Paiva Castro e
Canal do Juquery orientou-se a pesquisa para as áreas no entorno dos referidos corpos hídricos,
sendo privilegiada a área na qual o contato visual com o reservatório e/ou o canal estivesse
presente. Estabeleceu-se como critério para delimitação das áreas nas quais poderiam ocorrer
entrevista as residências distantes até mil metros das margens do reservatório ou do canal. Esta
área foi definida com o auxílio de sistema de informações geográficas, baseando-se em material
cartográfico oficial (EMPLASA, 1891). A área definida para a realização das entrevistas passou a
ser chamada então de Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery.
Para atender ao critério de busca pela maior variação ambiental possível dentro da Área
de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery utilizou-se do conhecimento,
90

obtido previamente em campo, sobre a variação no padrão construtivo das edificações para
definir três áreas com características ambientais diferentes para a realização das entrevistas. Estas
três áreas foram denominadas da seguinte maneira: Áreas de alto padrão construtivo (fotografia
1); Áreas de médio padrão construtivo (fotografia 2); Áreas de baixo padrão construtivo
(fotografia 3).
A Área de alto padrão construtivo é ocupada majoritariamente por chácaras residenciais e
de lazer e também por alguns clubes de campo. Nesta área a infraestrutura urbana é bastante
precária, não possuindo pavimentação nas ruas nem serviços simples de saneamento ambiental
como coleta de lixo. Nas áreas de médio padrão construtivo predominam residências e pequenos
comércios. Esta área possui uma infraestrutura urbana relativamente bem desenvolvida com
iluminação pública; pavimentação das vias de circulação bem como coleta de lixo e redes de
esgoto. Na área de baixo padrão construtivo predominam as residências e alguns terrenos baldios.
Nesta área a infraestrutura urbana é precária não existindo ali pavimentação nas vias de
circulação e limpeza das ruas. No período visitado, o mato à beira da rua era alto, indicando não
ter acontecido nos últimos tempos nenhum serviço público de capina. Apesar de nesta área existir
coleta de esgoto e lixo, eram visíveis os resíduos sólidos descartados inadequadamente em
terrenos baldios.
Nas próximas páginas seguem fotografias das áreas nas quais foram realizadas as
entrevistas.
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Fotografia 1 - Principal rua da Área de Alto Padrão Construtivo. Nota-se a falta de pavimentação. 19/07/2010.
Fonte:

Arquivo pessoal do autor.
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Fotografia 2 - Área de Médio Padrão Construtivo com o núcleo urbano da cidade de Mairiporã ao fundo.
19/07/2010.
Fonte: Arquivo pessoal do autor.
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Fotografia 3 - Área de Baixo Padrão Construtivo. Chama atenção a necessidade de serviços de limpeza e
capina urbana. 19/07/2011.
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Selecionadas as áreas nas quais ocorreriam as entrevistas, preparou-se um roteiro de
campo com auxílio de um computador equipado com software construtor de rotas baseado em um
sistema de posicionamento global (GPS). No roteiro de campo constava a seguinte ordem para
realização das entrevistas: Área de médio padrão construtivo; Área de alto padrão construtivo e
Área de baixo padrão construtivo. As entrevistas foram realizadas seguindo a ordem das áreas
estipuladas no roteiro no dia 19 de julho de 2010. Foram realizadas dezoito entrevistas com
auxílio de um gravador de voz e uma máquina fotográfica. A duração das entrevistas variou de
8’37” a 12’34”.
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As entrevistas foram divididas de acordo com a disponibilidade de pessoas presentes em
cada uma das áreas nas quais foram aplicados os questionários, sendo que havia sido estipulado
de antemão que em todas as áreas deveriam ser realizadas cinco entrevistas no mínimo. Também
foi definido previamente que deveria ser buscada uma variação do perfil dos entrevistados,
procurando em cada uma das áreas conversar com indivíduos de sexo e idade diferentes. A busca
pela variação no perfil do entrevistado justifica-se pela necessidade da obtenção da saturação
teórica, não apenas em um grupo de entrevistados com determinadas caracterísiticas semelhantes,
mas sim buscando a maior heterogeneidade possível dentro do grupo.
Foram realizadas sete entrevistas na Área de médio padrão construtivo, cinco na Área de
alto padrão construtivo, e seis na Área de baixo padrão construtivo. Os entrevistados eram
abordados nos portões de suas residências, informados sobre os motivos de realização da
entrevista e consultados quanto á sua disponibilidade para participar da pesquisa. Todos os
habitantes chamados a participar aceitaram o convite e colaboraram ativamente, participando da
entrevista até o final.
Após realizadas as entrevistas, estas foram interpretadas visando determinar a amostragem
teórica a ser incluída no trabalho. Nota-se que neste momento ainda não havia certeza sobre a
adequabilidade do número de entrevistas realizadas. A interpretação foi executada reproduzindose as entrevistas gravadas com o intuito de observar se a saturação teórica havia sido atingida no
universo de entrevistas disponível. Nesta fase do trabalho não houve nenhuma distinção das áreas
de origem das entrevistas, bem como do perfil do entrevistado. Mesmo não havendo nenhuma
distinção prévia sobre o perfil dos entrevistados acredita-se que o trabalho conseguiu abarcar uma
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variedade significativa neste sentido, uma vez que foram entrevistados em igual proporção
sujeitos de ambos os sexos e com idade variando de 17 a 64 anos.
Da fase de amostragem teórica depreendeu-se que as entrevistas realizadas foram
suficientes para atingir a saturação teórica, já que por diversas vezes foram repetitivas as
respostas para a maioria das perguntas feitas. Algumas perguntas feitas mas que não constavam
do roteiro revelaram outras informações que contribuíram sobremaneira para interpretação da
percepção ambiental dos habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal
do Juquery. Tais perguntas complementares consistiam nos seguintes assuntos: satisfação com
serviços prestados pela administração pública, mudanças no local ao longo do tempo, chegada de
novos moradores e variação sazonal populacional.
Durante o processo de amostragem teórica duas das entrevistas foram excluídas das
informações que passaram à fase de codificação teórica, uma delas realizada na Área de médio
padrão construtivo e outra na Área de baixo padrão construtivo. Estas exclusões ocorreram
devido ao fato destas duas entrevistas não estarem com respostas muito claras, além de em uma
delas ter ocorrido uma interrupção da entrevista por um motivo pessoal do entrevistado. Mesmo
tendo seguido normalmente após esta interrupção, essa entrevista apresentava qualidade inferior
às demais, uma vez que o entrevistado voltou disperso e tentando apressar o fim da entrevista.
Com o término da amostragem teórica estava findada a fase de coleta e preparação dos
dados para a codificação teórica. Como pode-se perceber esta fase teve apoio decisivo dos
conhecimentos obtidos preliminarmente.
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Seguindo o esquema interpretativo da grounded theory, a fase seguinte à coleta e
preparação das informações foi a fase da codificação teórica. No presente trabalho esta fase foi
realizada da seguinte maneira: foram transcritas as respostas das dezesseis entrevistas
selecionadas para fazer parte do trabalho. Após a transcrição as respostas recebiam um rótulo de
conceito (no prsente trabalho será nomeada por classe para evitar confusões com o verbete
“conceito”) de acordo com um possível enquadramento à percepção ambiental do indivíduo para
o assunto sobre o qual estava sendo questionado. Após todas as respostas sere enquadradas em
uma classe, as respostas as mesmas perguntas foram sendo agrupadas em categorias ainda
relacionadas somente com as respostas das mesmas perguntas. Abaixo segue esquema explicativo
ilustrando a operação relatada (ilustração 3).

Ilustração 3: Esquema explicativo dos procedimentos metodológicos. Elaboração própria.
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Depois de formadas as classes essas totalizavam noventa e duas, sendo que entre estas
existiam duas perguntas nas quais todas as respostas estavam agrupadas na mesma categoria.
Antes de ser dado o próximo passo da codificação teórica, que seria a construção da teoria,
optou-se por rever novamente as categorias menos uniformes e chegou-se então ao número de
cinquenta e nove classes. De posse deste novo conjunto de classes estas então foram relacionadas
com as classes mais semelhantes e passou a ser percebida uma uniformidade nas classes,
formando-se então um menor número de categorias, tornando possível iniciar a redação de uma
teoria.
Nas três operações realizadas no processo de codificação teórica anteriores à redação da
teoria, não houve nenhuma distinção das entrevistas de acordo com as áreas das quais elas eram
oriundas. No entanto, ao fazer a operação inversa, partir das categorias relacionadas em direção
às respostas transcritas foi possível perceber uma influência grande da área na qual a entrevista
foi realizada sobre as respostas do entrevistado. Neste caso uma das premissas adotadas no
trabalho confirmou-se, existe variação da percepção ambiental conforme variam as características
do ambiente.
A teoria construída, para tornar-se o resultado da pesquisa sobre a percepção ambiental
dos habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery, foi
iniciada com base nas categorias relacionadas, o maior nível de abstração conseguido no presente
trabalho antes da redação da própria teoria.
A teoria contruída será exposta na próxima seção. Tanto a metodologia quanto os
procedimentos utilizados demonstraram-se bastante adequados para os objetivos pretendidos,
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uma vez que foi possível construir resultados sólidos para esta pesquisa de maneira clara e
rigorosa. Única crítica à metodologia utilizada pode ser relacionada ao instrumento de coleta de
informações (gravador de voz), uma vez que seu emprego exigiu uma posterior transcrição das
informações obtidas, o que aumentou sobremaneira o trabalho de preparação das informações,
bem como criou lacunas interpretativas devido ao fato da linguagem oral conter elementos
impossíveis de serem armazenados tanto no gravador de voz quanto transcrito no papel.

3.3 A PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO PAIVA
CASTRO

Nesta seção será apresentado o resultado do trabalho de pesquisa sobre a percepção
ambiental dos habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery.
Os resultados aqui expostos serão relacionados com as considerações sobre o projeto de lei da
APRM - Alto Juquery com vistas a avaliar a capacidade de um órgão colegiado criar um
instrumento de gestão ambiental pública capaz de refletir os anseios da população a ser mais
diretamente afetada por este.
A exposição dos resultados obtidos no processo de pesquisa seguirá fielmente a
metodologia escolhida para a confecção da pesquisa de percepção ambiental. Os métodos
qualitativos já foram utilizados tanto na coleta quanto na interpretação dos dados e estes serão
comunicados seguindo a mesma orientação. Portanto, ao invés de uma série de tabelas e gráficos
tratando da percepção ambiental dos habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva
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Castro e Canal do Juquery, como ocorre comumente com os trabalhos de percepção ambiental,
aqui os resultados da pesquisa serão apresentados por meio de uma redação, chamada no modelo
interpretativo grounded theory de “teoria”.
A maior dificuldade de apresentar resultados facilmente quantificáveis em um formato de
redação reside na necessidade de buscar interpretativamente o que há de comum e mais
importante nas variáveis recebidas como respostas para as perguntas realizadas durante a
entrevista. Em compensação, compreender a percepção ambiental dos habitantes de uma dada
região e comunicá-la torna-se muito mais fácil quando se utiliza da redação, uma vez que o
trabalho de interpretação das informações obriga o estabelecimento de relações entre as variáveis,
bem como unifica todas as informações recebidas progressivamente, fato que não ocorre nos
trabalhos de percepção ambiental que se utilizam de métodos quantitativos para exporem seus
resultados, já que cada aspecto analisado (e.g.: barulho; legislação e virtudes do lugar) são
apresentados como variáveis distintas tornando extremamente difícil e pouco natural a tarefa de
reagrupá-las posteriormente.
Das entrevistas realizadas na Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do
Juquery foi possível depreender que os habitantes deste recorte espacial gostam de residir neste
local. Para esta constatação não foi encontrada nenhuma variação entre as áreas analisadas.
Independentemente das condições ambientais encontradas no local da habitação, ou mesmo da
qualidade desta habitação.
A boa apreciação dos residentes sobre a Área de influência do Reservatório Paiva Castro e
Canal do Juquery está vinculada muitas das vezes com as características ambientais presentes na
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região devido à presença do reservatório ou do canal. As amenidades trazidas pela presença dos
corpos hídricos (beleza cênica, maior cobertura vegetal entre outras) foram citadas como motivos
para tornar o local aprazível para os habitantes.
Ainda, tratando-se da boa apreciação do seu local de residência pelos habitantes da área
estudada, valem ser destacados dois motivos, até certo ponto inesperados,

citados pelos

entrevistados para considerarem benéfico o fato de morar neste local. O primeiro é a segurança
hídrica. Os habitantes da região declaram sentirem-se mais seguros quanto ao abastecimento de
água pelo fato de estarem tão próximos de um manancial. O segundo motivo inesperado é o fato
da região ser vista por seus moradores como um “local sossegado”, um contraponto ao restante
da metrópole. Como muitos dos entrevistados são ex moradores da cidade de São Paulo ou de
outros municípios da RMSP e/ou trabalham em municípios vizinhos dotados de maior atividade
econômica, isto explicaria a importância atribuída às características de lugar “sossegado”.
Além de gostarem do seu local de residência, como visto acima, os moradores da área
objeto valorizam seu local de moradia pelos usos indiretos que fazem dos dois corpos hídricos
contidos na área objeto. Como usos indiretos dos habitantes consideram-se aqui todos os usos
que não pressupõem contato direto com os corpos hídricos, portanto atividades de recreação
como mergulhos e pescaria, por exemplo, seriam considerados usos diretos.
Junto com a beleza cênica atribuída ao local também são citadas como características que
o valorizam a maior presença de cobertura vegetal nas margens dos corpos hídricos e uma alta
qualidade do ar e do clima, também atribuídas às presenças do Reservatório Paiva Castro e do
Canal do Juquery.
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Foi encontrada uma maior valorização por parte dos habitantes da Área de baixo padrão
construtivo dos usos diretos dos corpos hídricos. Além das atividades de recreação, estes
habitantes costumam utilizar o Canal do Juquery para a retirada de água para, principalmente,
para lavagem de pisos e roupas. Vale lembrar que esta área é servida por serviço público de
abastecimento de água, e credita-se essa prática à economia obtida pela utilização de água não
medida pela concessionária.
Dos habitantes da Área de baixo padrão construtivo foi possível depreender também uma
menor valorização do local por parte daqueles que não fazem uso direto dos corpos hídricos.
Mesmo assumindo gostar do local, estes não viam neste recorte espacial tantas vantagens como
os moradores que utilizam o Canal do Juquery de modo mais direto.
Uma característica apreendida como altamente variável conforme o ambiente foi a
percepção dos habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery
como espaço propício a práticas de lazer e entretenimento. Neste caso buscou-se explorar da
percepção ambiental dos habitantes como opções de lazer e entretenimento não somente as
atividades provenientes da utilização dos corpos hídricos, mas também as possibilitadas pelas
características peculiares das áreas de entorno de grandes corpos hídricos, o que lhes confere
certas características de local de veraneio.
A alta variação da percepção do ambiente como espaço de lazer existente entre as três
áreas pesquisadas não pode ser atribuída somente às características dos locais, uma vez que o
acesso de habitantes oriundos de uma área a outra localidade é possível de ser feito sem maiores
dificuldades. Neste caso tende-se a creditar mais a forma como o recurso é acessado pelo
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habitante, ou mesmo questões culturais, do que a existência de opções diferenciadas de lazer em
cada uma das áreas.
Enquanto os habitantes das Áreas de alto padrão construtivo e de Baixo padrão
construtivo percebem sua área de residência e entorno como portadoras de possíveis opções de
lazer e entretenimento, os moradores da Área de médio padrão construtivo afirmam não existir
opções de lazer em sua área de residência. Deve ser lembrado que participaram das entrevistas
pessoas com diferentes idades e sexo em todas as áreas, portanto esta diferente percepção do
ambiente como provedor de lazer não pode ser atribuída ao perfil dos entrevistados.
Também foi encontrada uma variação das práticas de lazer entre os habitantes que
percebiam essa possibilidade em sua área. Enquanto entre os habitantes da Área de alto padrão
construtivo a prática de lazer mais comum era a pescaria, entre os habitantes da área de baixo
padrão construtivo era o mergulho. Vale ressaltar, no entanto, que estas duas práticas foram
encontradas tanto na Área de baixo padrão construtivo quanto na Área de alto padrão construtivo.
Desta forma é possível perceber a existência de componentes que levam a percepção do
ambiente como fornecedor de lazer variar de acordo com as características do ambiente, mas
também da forma como a população consegue utilizá-lo. Nem sempre a opção pela prática de
determinada atividade de lazer foi determinada somente pelas condições ambientais do entorno.
Tanto que foram vistas variações das práticas de lazer entre as áreas e também variações internas
a cada uma das áreas.
Os bosques e ruas de pouco movimento existentes no entorno dos corpos hídricos também
foram citados como opção de lazer. Porém, somente os habitantes das Área de alto padrão
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construtivo admitem utilizá-las para este fim. Entre as atividades citadas apareceram as
cavalgadas e os passeios de bicicleta.
Devido ao fato dos moradores da Área de alto padrão construtivo perceberem mais opções
de lazer em seu ambiente poder-se-ia sugerir que devido a possibilidade de possuírem mais
recursos, conseguem explorar melhor as opções de lazer existentes em seu ambiente. De qualquer
forma esta afirmação não seria factível dentro do presente trabalho uma vez que os habitantes da
Área de baixo padrão construtivo, possivelmente possuidores de menos recursos quando
comparados aos habitantes da Área de médio padrão construtivo, encontraram mais opções de
lazer em seu ambiente do que os habitantes desta área.
Esteve presente também entre as opções de lazer citadas nas entrevistas a contemplação
do meio. Esta opção surgiu em entrevistas realizadas na Área de baixo padrão construtivo e
sugere que não somente os usos mais diretos dos corpos hídricos seriam capazes de proporcionar
atividades de lazer, mas os usos indiretos também.
Os habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery
possuem o hábito de reparar no estado da água dos corpos hídricos de acordo com os usos que
fazem destes. Habitantes com o costume de fazer usos mais diretos dos corpos hídricos costumam
reparar o estado das águas como uma constante em seu cotidiano, enquanto habitantes que não
fazem uso direto do reservatório ou do canal a observam apenas esporadicamente.
O hábito de observar as águas da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal
do Juquery foi uma prática na qual não foi verificada uma variação de acordo com distintas áreas

104

nas quais foram realizadas as entrevistas. A principal relação possível de se estabelecer com o
hábito de observar o estado das águas é com os usos das águas feitos pelos habitantes.
Juntamente com a variação no hábito de reparar no estado das águas de acordo com os
usos feitos pelos habitantes da área estudada, foi constatada uma diferença no costume de
observação do estado das águas de acordo com o tempo de residência dos habitantes na área
objeto. Os entrevistados com maior tempo de residência na área possuem o hábito mais
acentuado de observar as águas quando comparados aos habitantes há menos tempo na região. No
entanto a observação feita pelos habitantes mais velhos da região não se trata de uma observação
com o intuito de averiguar o estado momentâneo da qualidade das águas dos corpos hídricos, e
sim uma espécie de monitoramento das mudanças ocorridas nas águas, nos ecossistemas lindeiros
e as degradações por esses sofridas ao longo do tempo. A variação observada neste
comportamento pode ser creditada ao maior conhecimento dos habitantes mais antigos acerca dos
diferentes estados de conservação dos corpos hídricos e de seu entorno, uma vez que têm maior
tempo de vida na região.
Outro fato observado na avaliação da percepção ambiental dos habitantes da área de
entorno do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery está relacionado ao seu costume de
perceberem com muita intensidade as degradações ambientais empreendidas aos ecossistemas
relacionados com os corpos hídricos. Na percepção dos habitantes sobre a qualidade das águas, as
degradações chamam mais atenção do que as possíveis recuperações ambientais ocorridas na
área. Estas recuperações podem ser tanto de ordem natural, uma vez que de maneira geral os
ecossistemas visitados ainda não perderam sua capacidade de resiliência ou de ordem antrópica,
que por meio de obras de melhoria, principalmente de infraestrutura urbana.
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Foi observada também a existência de um sentimento de culpa por parte dos habitantes
que relataram não possuir o hábito de reparar no estado de conservação dos corpos hídricos.
Habitantes com este comportamento foram encontrados nas três diferentes áreas envolvidas na
pesquisa. Como justificativa para o hábito de não observar os corpos hídricos, estes habitantes
utilizaram a boa qualidade da água nestes locais. Na sua concepção não há motivos para
preocupar-se se as águas possuem boa qualidade.
Os habitantes da Área de influência do Reservátorio Paiva Castro e Canal do Juquery
foram questionados, durante a entrevista, sobre as atitudes por eles tomadas para proteção dos
ecossistemas locais. Independentemente dos usos que faziam dos corpos hídricos, os habitantes
sempre relataram uma correta destinação dos recursos sólidos como a atitude tomada para
preservar a qualidade ambiental local. Essa resposta foi observada até mesmo na área sem coleta
pública de lixo, na qual os habitantes relatavam transportar o lixo até um coletor comum, mais
próximo à área central do município de Mairiporã, de onde era recolhido pelo sistema público de
saneamento ambiental.
A destinação adequada dos resíduos sólidos foi a única atividade relatada pelos habitantes
da área objeto como prática adotada para a proteção do corpos hídricos da região. Além de ter
sido a única prática relatada, a destinação correta dos resíduos sólidos foi citada por todos os
entrevistados. Disto é possível depreender que os habitantes da Área de influência do
Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery percebem a gestão dos resíduos sólidos como
principal prática de proteção ambiental capaz de ser executada por eles. Tal percepção pode estar
relacionada com a grande divulgação que a correta destinação dos resíduos sólidos têm nas
diversas mídias, bem como pelo fato do lixo ser um dos temas mais explorados quando se trata de
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ações de educação ambiental. De qualquer forma, vale ser dito que somente na Área de baixo
padrão construtivo a destinação inadequada dos resíduos sólidos parece ser um problema
ambiental de maior relevância, ainda que seja apenas pontualmente observado.
Mesmo sendo apenas a destinação correta dos resíduos sólidos a única prática citada pelos
habitantes da Área de influência do Reservatório como forma de proteção aos corpos hídricos da
região, todos os entrevistados afirmaram possuir cuidados especiais com a preservação dos
recursos hídricos locais. Como visto acima esse cuidado consiste na destinação correta dos
resíduos sólidos.
Perceber a destinação correta dos resíduos sólidos como uma importante atividade para a
conservação dos recursos hídricos demonstra a possibilidade dos habitantes da área objeto
valorizarem a presença dos recursos hídricos em sua área, uma vez que esta atividade é
relacionada em outros locais a diversos outros motivos (sanitários, civilidade) ou então não é
feita.
Uma vez que o cuidado especial relatado pelos habitantes da região com os recursos
hídricos foi a gestão de resíduos sólidos de maneira unânime, não foi citada nenhuma prática
relacionada a usos do solo menos degradantes como meio de preservar os recursos hídricos. Não
parece estar no conjunto da percepção ambiental dos habitantes, de maneira clara, a relação
existente entre o uso do solo nas áreas próximas aos corpos hídricos e a qualidade das águas. A
percepção desta relação era esperada, ao menos na Área de alto padrão construtivo, uma vez que
nas chácaras existentes nesta região foi possível observar em campo e por imagens de satélite
algumas práticas agrícolas de pequena dimensão, o que costuma aproximar seus praticantes um
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pouco mais da complexa interação ecossistêmica entre o uso do solo nas margens de corpos
hídricos e a qualidade da água nestas regiões (CARLON, 2005). Do exposto nos últimos
parágrafos, foi possível compreender que não houve variação nas respostas dos entrevistados
influenciada por nenhum aspecto quanto às atividades de proteção dos recursos hídricos na área
objeto.
A percepção dos habitantes da área de entorno do Reservatório Paiva Castro e Canal do
Juquery quanto à sua capacidade de exercer influência sobre o meio ambiente variou de acordo
com a localidade de residência do entrevistado. Esta variação foi observada não só para o tipo de
influência capaz de ser exercida pelo habitante, mas também pela sua própria capacidade de
exercer influência.
Os habitantes da Área de médio padrão construtivo, tal qual os moradores da Área de alto
padrão construtivo, entendiam influência sobre o meio ambiente exclusivamente como impacto
ambiental negativo. Assim, os moradores destas áreas revelam estar muito mais vivas em sua
percepção do meio as atitudes danosas tomadas por eles, em relação ao meio ambiente do que as
atitudes positivas visando melhorias

por estes empreendidas. Mesmo percebendo mais

nitidamente como influência ambiental as atividades causadoras de impacto ambiental negativo,
os habitantes das Áreas de médio padrão construtivo e de alto padrão construtivo acreditam não
exercer nenhuma influência no meio ambiente. Sendo assim, não se percebem como agentes
causadores de degradação ambiental.
Sendo a influência sobre o meio ambiente percebida ou não pelos habitantes das Áreas de
médio padrão construtivo e alto padrão construtivo, estes não se enquadram como sujeitos
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causadores de algum impacto ambiental. Isto demonstra o quão difícil é para estes indivíduos
perceber a cadeia de relações existentes entre seus modos de vida e os impactos causados por
estes na natureza.
Boa parte da crença dos habitantes das Áreas de alto e médio padrão construtivo em não
gerar impacto ambiental está relacionada ao fato destes virem em suas práticas ambientalmente
corretas uma forma de mitigação dos impactos negativos os quais lhe poderiam ser atribuídos.
Era comum os entrevistados nas áreas em questão citarem uma prática vista por eles como
ambientalmente correta junto com a afirmação de não exercerem influência no meio, como se
estivesse anulando um possível impacto com uma boa prática.
Enquanto os habitantes das Áreas de médio e alto padrão construtivo percebiam sua
influência no meio como restrita à possíveis impactos ambientais negativos, os habitantes da
Área de baixo padrão construtivo a viam como restritas a impactos ambientais positivos
derivados de atividades empreendidas por estes com esta intenção. Nenhum dos entrevistados
oriundos da Área de baixo padrão construtivo percebeu sua influência no meio como negativa.
Outro aspecto da percepção ambiental dos habitantes da Área de influência do
Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery sobre o qual foi encontrada bastante variação, de
acordo com a localidade na qual estava o entrevistado, foi quanto à existência de problemas
ambientais na vizinhança. Por mais que possa parecer esperada essa variação, uma vez que
problemas ambientais na vizinhança podem ser entendidos como degradações ou pertubações
pontuais de pouca abrangência, não dever ser esquecido que no presente trabalho a concepção de
percepção ambiental mescla fatores externos perceptíveis pelo conjunto dos órgãos sensoriais
109

humano com a cultura do qual cada indivíduo ou grupo de indivíduos é portador. Portanto tal
variação não deve ser atribuída tão desavisadamente a perturbações ou degradações específicas
encontradas em algumas destas áreas.
Para os habitantes da Área de médio padrão construtivo não existem problemas
ambientais em sua vizinhança. Nenhum dos entrevistados desta área relatou a existência de
problemas no ambiente de seu entorno, entendendo-se então que estes habitantes o percebem
como um ambiente bom e equilibrado.
Já os habitantes das áreas das Áreas de alto padrão construtivo percebem como problemas
ambientais de seu entorno questões mais relacionadas com a falta de provimento de serviços
públicos. Estes habitantes reclamam da falta de pavimentação em suas vias de circulação, assim
como da falta de iluminação pública. No entanto, eles o maior problema ambiental de sua área de
entorno é a falta da coleta de lixo. Este fato pode ser creditado a dois fatores já relatados neste
trabalho. O primeiro fato é a importância dada pelos habitantes da região à destinação correta dos
resíduos sólidos. Se todos os moradores da Área de influência do Reservatório Paiva Castro
assinalam a destinação correta dos resíduos sólidos como sua melhor prática para proteger os
corpos hídricos da região, não conseguir executar essa prática com facilidade deve gerar bastante
incômodo aos habitantes da Área de alto padrão construtivo. O segundo fato é o grande volume
de trabalho gerado por esta falta de serviço aos moradores com desejo de descartar este resíduo
adequadamente, já que se torna necessário transportá-lo muitas das vezes sem os recursos
necessários a esta operação.
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Já os moradores da Área de baixo padrão construtivo percebem problemas ambientais
bastante diversos em seu entorno. A presença de resíduos sólidos descartados inadequadamente, a
existência de vazamentos e despejo de efluentes líquidos domésticos e a falta de estrutura urbana
são vistos como os maiores problemas ambientais na região. Enquanto a presença de resíduos
sólidos descartados inadequadamente é perceptível para as pessoas que chegam ao local, assim
como a falta de estrutura urbana, uma vez que faltam pavimentação nas ruas e calçadas entre
outras coisas, a presença de efluentes líquidos domésticos não foi constatada em nenhuma das
idas à campo.
A legislação ambiental e/ou de restrição do uso do solo não influenciam de maneira
decisiva a percepção do ambiente que os moradores da Área de influência do Reservatório Paiva
Castro e do Canal do Juquery têm de sua região de habitação. Esta característica não sofreu
variação de acordo com a área na qual estava o entrevistado nem mesmo quanto ao perfil deste.
Os entrevistados percebem uma maior vinculação das leis ambientais com àquelas de proteção da
fauna e flora, de tal forma que alguns relataram não serem afetados pela legislação ambiental
pelo fato de não desmatarem nem caçarem. De qualquer forma, o fato dos habitantes não
integrarem a legislação ambiental em sua percepção ambiental já revela um grande
desconhecimento desta.
Interessante notar também na relação destes habitantes com a legislação é o fato da Lei de
Proteção e Recuperação dos Mananciais Metropolitanos (SÃO PAULO, 1997) em vigor não ser
vista como uma lei ambiental. Isto denota uma grande oportunidade de trabalho de
conscientização por parte dos executores da lei, uma vez que os habitantes da Área de influência
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do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery se monstraram dispostos a cuidar do ambiente
no qual vivem.
Outro fato a ser ressaltado em relação à legislação de mananciais é a pouca lembrança ou
desconhecimento desta por parte dos habitantes do entorno do Reservatório Paiva Castro e Canal
do Juquery. Muitos dos entrevistados, independente de seu perfil e área na qual estava sua
residência, afirmaram não conhecer a lei ou então não conhecer as normas criadas por esta. Em
todas as entrevistas esta legislação só foi citada após estímulo do entrevistador. Este fato explica,
em parte, a percepção dos habitantes da área objeto em relação à legislação ambiental como leis
mais voltadas para proteção da fauna e da flora.
Foi notado também que os habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva Castro
e Canal do Juquery vinculam, em seu ideário, a legislação ambiental às leis de postura urbana.
Alguns dos habitantes demonstraram entender como parte das normas ambientais certas
regulações sobre o comportamento dos indivíduos em relação à sociedade e aos equipamentos
urbanos.
Nenhum dos agentes executivos da legislação ambiental foi citado durante as entrevistas,
dando a entender que assim como a legislação ambiental não faz parte da percepção ambiental
dos habitantes da área objeto, os agentes de execução das políticas ambientais também não fazem
parte do cotidiano dos habitantes.
Entre os habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do
Juquery existe uma percepção de pertencimento ao meio muito grande. Todos os moradores
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incluíram-se como parte do meio ambiente independentemente da relação que possuem com seu
entorno ou de outras considerações.
Foi vista como uma das justificativas para considerar-se parte do meio para os habitantes
da área estudada o fato de residirem no ambiente. Residir no ambiente, na concepção destes
moradores os inseria em uma série de relações, sendo eles então levados a ser uma parte dentro
deste sistema de relações. Também foi encontrada como justificativa para os habitantes da área de
entorno do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery perceberem-se como parte do meio
ambiente o fato destes usarem recursos naturais. O uso de recursos os insere no meio, porém,
como visto acima, não implica que estes se transformem em degradadores ambientais.
Outro tipo peculiar de forma de perceber-se como parte do meio encontrado nas
entrevistas realizadas com os habitantes da área estudada tem relação com uma forma bastante
peculiar de conceber meio ambiente, concepção esta a ser explicitada mais abaixo. A forma de
fazer parte do meio para os entrevistados que o enxergam desta maneira peculiar está relacionado
ao comportamento das pessoas. Caso o sujeito possua práticas ambientalmente corretas este faz
parte do meio ambiente. Vale ressaltar que para a percepção do pertencimento dos sujeitos ao
meio ambiente não houve nenhuma variação de acordo com o perfil do entrevistado e nem com a
área da qual este era proveniente.
Para os entrevistados meio ambiente são os elementos naturais do meio no qual vivem.
Foram citados como elementos do meio ambiente árvores, animais, água. Desta forma, o homem
e as criações antrópicas inseridas no meio em que vivem não são percebidos como meio ambiente
pelos habitantes da área objeto. Esta percepção foi a captada na maior parte das vezes nas
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entrevistas realizadas em todas as áreas. Também não foi vista nenhuma variação de perfil do
entrevistado a perceber meio ambiente da forma aqui relatada.
Interessante notar a variação de tratamento dada a determinados elementos componentes
do ambiente conforme o assunto tratado. No parágrafo acima foi visto que meio ambiente pode
ser considerado o conjunto de elementos naturais, sem nenhuma interferência antrópica, no
entanto, a falta de pavimentação é citada como um problema ambiental.
A outra percepção de meio ambiente encontrada no entorno do Reservatório Paiva Castro
e Canal do Juquery está relacionada com o peculiar sentimento de pertencimento ao meio
ambiente relatado acima, o qual seria a prática de atitude ambientalmente corretas. Para os
sujeitos que condicionam o pertencimento ao meio ambiente às práticas ambientalmente corretas,
meio ambiente significa ser praticante de hábitos ambientalmente corretos e militar por causas
ambientais.
Neste caso vê-se que existe uma relação extremamente estreita entre objeto e ação pela
ótica dos entrevistados. É surpreendente o vínculo estabelecido pelos habitantes entre a prática de
atitudes corretas com o termo meio ambiente. De qualquer forma, esta não é a percepção de meio
ambiente dominante na Área de Influência do Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery,
mesmo aparecendo em todas as três áreas distintas nas quais foram realizadas as entrevistas.
Dos resultados expostos acima é possível depreender que os habitantes da Área de
influência do Reservatório Paiva Castro gostam de residir neste local e isto se deve em grande
parte à presença dos corpos hídricos e de seus ecossistemas associados. O fato de gostar do local
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de residência, como foi visto acima, não variou nem de acordo com o perfil dos entrevistados,
tampouco entre as três áreas distintas nas quais foi realizado o trabalho.
Também foi observado que a percepção ambiental dos habitantes do entorno do
Reservatório Paiva Castro e do Canal do Juquery envolve os problemas ambientais encontradas
na área objeto. Estes problemas, porém, são mais relacionados com estruturas urbanísticas e
serviços públicos do que com degradações aos ecossistemas. Junto a existência de problemas
ambientais no conjunto da percepção ambiental dos habitantes da Área de influência do
Reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery foi possível observar que os habitantes deste
recorte espacial vêem os corpos hídricos como elementos a serem preservados, apesar de ter
ficado patente o pouco esclarecimento destes cidadãos de como seria a melhor forma de preservar
os recursos hídricos.
Foi constatada também a inexistência, entre os elementos da percepção ambiental dos
habitantes da área objeto, da relação entre uso do solo e preservação dos recursos hídricos. Se as
relações uso do solo e recursos hídricos não estão bem sedimentadas na percepção ambiental
destes habitantes, estes têm uma sensibilidade muito grande às degradações ambientais ocorridas
nos ecossistemas associados aos corpos hídricos da área objeto. Talvez aí resida uma boa
oportunidade para o esclarecimento das relações entre uso do solo e recursos hídricos.
Dentre os aspectos da percepção ambiental dos habitantes da Área de influência do
Reservatório Paiva Castro observados nesta pesquisa, chamou atenção o fato destes habitantes
não atribuírem grande relevância à legislação ambiental ou então demonstrarem desconhecimento
desta. O fato da Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais não ter sido citada em nenhum
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momento da pesquisa cria espaço para a discussão sobre a relação da legislação ambiental com os
habitantes de uma dada região, a ser feita no próximo capítulo. No aspecto da regulação
ambiental também causa estranheza o fato dos agentes dos órgãos executores das políticas
ambientais não serem citados em nenhum momento pelos habitantes da área objeto.
Por fim, vale ser dito que em nenhum dos aspectos centrais da percepção ambiental dos
habitantes da Área de influência do Reservatório Paiva Castro e foram encontradas grandes
divergências entre os entrevistados oriundos das diferentes áreas de realização das entrevistas.
Também deve ser ressaltada a inexistência de contradições entre estas opiniões, o que denota que
a saturação teórica realmente foi atingida.
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4. RELACIONANDO: PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS HABITANTES DA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO PAIVA CASTRO E PROJETO DE LEI APRMALTO JUQUERY

De posse do conhecimento sobre a percepção ambiental dos habitantes da área de
influência do reservatório Paiva Castro e da análise do projeto de lei APRM – Alto Juquery, estas
duas informações serão relacionadas. Com o resultado será possível verificar se a percepção
ambiental e os anseios da população da área objeto desta pesquisa estão presentes no projeto de
lei APRM – Alto Juquery.
Com relação ao projeto de lei APRM – Alto Juquery, foi possível verificar que o foco dos
legisladores esteve sobre o disciplinamento do uso solo com vistas a evitar degradação dos
recursos hídricos. Também foi verificada uma intensa preocupação com a integração setorial da
administração pública, assim como com a participação social no gerenciamento da APRM.
Esteve inserida no projeto de lei – APRM – Alto Juquery, ainda que de maneira
secundária e com necessidade de posterior regulamentação legal, a intenção de regularizar a
situação fundiária e ambiental das núcleos populacionais já instalados de maneira irregualar na
APRM – Alto Juquery. Aparecem, da mesma forma secundária e pouco definida, ações visando
melhorar o saneamento ambiental da região, adequar a estrutura urbana de determinados bairros e
promoção de educação ambiental.
O zoneamento e os parâmetros urbanísticos definidos pelo projeto de lei da APRM – Alto
Juquery são condizentes com a configuração atual da ocupação do solo urbano na região. Dessa
forma não serão necessárias grandes transformações urbanísticas nas cidades da APRM – Alto
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Juquery, a não ser em relação às áreas definidas como Áreas de Recuperação Ambiental. Tal
característica deve-se, em parte, ao fato do projeto de lei ter sido redigido considerando o uso e a
ocupação do solo existentes na região.
Os resultados da análise da percepção ambiental indicaram que os habitantes da área de
influência do Reservatório Paiva Castro e do Canal do Juquery gostam de seu local de moradia.
Portanto, a proposição de grandes alterações no uso do solo e/ou o deslocamento de residências
não seria algo facilmente assimilável pelos moradores, o que dificultaria a implementação do
projeto de lei APRM – Alto Juquery. Neste aspecto percebe-se não só uma evolução da legislação
de mananciais quando comparada ao primeiro conjunto de regras da década de 1970, mas
também uma saudável inserção das aspirações dos habitantes da região na legislação.
O estudo da percepção ambiental permitiu verificar que, além de gostar de residir na
região, os habitantes associam sua boa apreciação da área à presença dos corpos hídricos e aos
seus ecossistemas circundantes. Este fato explicita o quão oportuno é para a administração
pública lançar mão de instrumentos de gestão ambiental participativos para controlar a
degradação dos recursos hídricos.
Também foi possível verificar consonância entre a legislação e os habitantes da região no
referente ao zoneamento estabelecido. Os moradores da região afirmam gostar de seu local de
residência por características ambientais advindas da presença dos corpos hídricos, tais como
cobertura vegetal, sossego, boa qualidade do ar, segurança hídrica e possibilidade de apreciação
da beleza cênica. Estas características serão garantidas, em parte, pelo zoneamento
estabelecimento para a área de influência do reservatório Paiva Castro.
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A boa apreciação dos habitantes somada à possibilidade da participação social na
execução do projeto de lei da APRM – Alto Juquery cria a oportunidade da utilização dos
habitantes da região em atividades de monitoramento ambiental e de divulgação das normas de
disciplinamento do uso do solo trazidas pela nova legislação. Outra característica depreendida da
análise da percepção ambiental dos habitantes que permite concluir pela possibilidade do
emprego da população local na execução do referido projeto de lei é o fato de parte dos
habitantes desta região possuírem o hábito de reparar no estado dos corpos hídricos encontrados
na área.
A utilização dos habitantes da região em atividades de monitoramento e divulgação do
projeto de lei da APRM – Alto Juquery poderá contribuir com a melhoria de outros aspectos
relacionados à proteção dos recursos hídricos da região, quais sejam: o conhecimento dos
habitantes sobre a existência da legislação de proteção dos corpos hídricos, bem como o
estabelecimento de maior presença dos executores da legislação em questão em uma área tão
próxima do objeto alvo da proteção estabelecida pelo projeto de lei. Acredita-se que tais
melhorias ocorreriam devido ao estabelecimento de agentes multiplicadores das normativas do
projeto de lei dentro da dinâmica do cotidiano de uma comunidade, sem a necessidade da
utilização de grande volume de recursos ou constante presença da administração pública na
região. Desta forma estariam sendo atacados dois problemas para a efetiva implementação do
projeto de lei da APRM – Alto Juquery reconhecidos na análise da percepção ambiental dos
habitantes da região, a saber: o desconhecimento sobre a legislação de proteção aos mananciais e
suas diretrizes e a ausência de executores desta legislação.
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No projeto de lei APRM – Alto Juquery estão previstas diversas formas de participação
social durante sua execução, possibilitando desta forma que toda a sociedade contribua com a
preservação ambiental e dos recursos hídricos, bem como opine nas decisões acerca do
disciplinamento do uso do solo urbano dentre outras diretrizes da administração pública. No
entanto, para que a participação social torne-se uma constante na execução do projeto de lei será
necessária a divulgação desta possibilidade para a população da área de influência do reservatório
Paiva Castro e Canal do Juquery, uma vez que a análise de percepção ambiental executada indica
que os cidadãos da área objeto não reconhecem a possibilidade de atuarem positivamente sobre o
meio ambiente. Neste caso encontra-se não só um descompasso entre a legislação criada e a
maturidade política da população, uma vez que esta não reconhece a possibilidade de atuar nos
processos de tomada de decisão acerca da da legislação ambiental, mas também a falta de
informações sobre a questão ambiental, uma vez que até mesmo atitudes simples, tomadas
individualmente poderiam ter sido citadas pelos sujeitos participantes da pesquisa como medida
de intervenção positiva no meio ambiente. Porém, como visto no resultado da pesquisa
executada, os habitantes somente concebem a possibilidade de intereferirem negativamente sobre
o meio ambiente, principalmente através do consumo de recuros naturais e geração de resíduos
sólidos e efluentes domésticos.
Ainda sobre a percepção dos habitantes acerca da possibilidade de intervir positivamente
no meio ambiente deve ser destacado que a principal prática relatada na área objeto como forma
de evitar a degradação ambiental, a correta destinação dos resíduos sólidos, não é percebida como
uma intervenção positiva sobre meio ambiente. Esta constatação leva a crer que a destinação
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correta dos resíduos sólidos é vista pelos moradores como uma atividade sem relação com a
promoção de melhorias no meio ambiente.
Entre o projeto de lei APRM – Alto Juquery e a percepção ambiental dos habitantes
entrevistados existe uma convergência quanto aos aspectos a serem modificados para a promoção
de melhorias das condições ambientais e a proteção dos recursos hídricos. Essa convergência
consiste na adoção de melhorias na infraestrutura urbana, tais como pavimentação, sistema de
drenagem, iluminação pública e sistemas de limpeza urbana. A presença na lei deste dispositivo
pode ser creditada, em parte, à

presença de representantes das administrações públicas

municipais, uma vez que, ao assegurar a presença da necessidade de melhorias na infraestrutura
urbana no projeto de lei, cria-se uma nova fonte de financiamento para custear melhorias nos
municípios inseridos na APRM – Alto Juquery.
Deve ser ressaltado que apesar das melhorias na infraestrutura urbana serem citadas no
projeto de lei APRM – Alto Juquery e ser declarada como um das aspirações de modificações
ambientais por parte dos habitantes da área de influência do reservatório Paiva Castro e Canal do
Juquery foi possível concluir que estes entendem meio ambiente como os elementos naturais
presentes no meio que os cerca, excluindo desta forma as estruturas urbanas.
Reforça o enunciado feito no parágrafo anterior sobre a exclusão das estruturas urbanas da
percepção de meio ambiente, o fato dos habitantes demonstrarem conhecimento somente de leis
de proteção da fauna e da flora quando questionados sobre legislação ambiental. Tal ocorrência,
somada às aspirações da população sobre as melhorias na infraestrutura urbana como forma de
promover avanços na qualidade ambiental, permite concluir que espaços urbanizados não são
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percebidos como “meio ambiente” da mesma forma que são os ambientes menos antropizados. O
fato dos habitantes da área de influência do reservatório Paiva Castro perceberem distintamente
ambintes urbanizados e ambientes com seus elementos naturais menos alterados não gerou a
criação de nenhum dispositivo no projeto de lei APRM – Alto Juquery que buscasse atuar na
homogenização do entendimento acerca do meio ambiente entre a população diretamente afetada
pela legislação e a administração pública.
Não compreender os ambientes urbanos como meio ambiente pode atuar também na
percepção ambiental da população no sentido da compreensão dos cidadãos acerca dos objetivos
da legislação de mananciais. Como visto acima, quando indagados sobre legislação ambiental, os
habitantes da área de influência do reservatório Paiva Castro não citavam a legislação de proteção
aos mananciais. Tal fato pode ser atribuído ao caráter da legislação de manancial focado no
disciplinamento do solo urbano, fazendo com que a população não a visse como uma legislação
de proteção ambiental, e sim como uma norma de ordenamento territorial.
O fato dos habitantes da área de influência do reservatório Paiva Castro não perceberem o
ambiente urbano da mesma forma que são vistos os ambientes menos antropizados colabora para
uma das principais defasagens existentes entre o projeto de lei APRM – Alto Juquery e a
percepção ambiental daqueles, a saber: o não reconhecimento das medidas de controle do uso do
solo como uma forma de proteção aos recursos hídricos existentes na região. Somada a diferença
de compreensão dos habitantes entre os ambientes mais ou menos antropizados, concorre para
esse distanciamento a grande importância atribuída aos dispositivos de disciplinamento do uso do
solo no projeto de lei, que caso fosse menor poderia contribuir para que os habitantes da área de
influência do reservatório Paiva Castro e Canal do Juquery o relacionassem mais com uma norma
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ambiental, integrando-o desta forma ao conjunto de elementos presentes em sua percepção do
meio.
Ao julgar os ambientes urbanos como espaços de menor valor para a proteção ambiental,
os habitantes da área de influência do reservatório Paiva Castro tendem a atribuir menos
importância aos dispositivos de disciplianamento de uso do solo, que afetam mais diretamente as
áreas mais urbanizadas, como instrumentos de proteção ambiental.
Como visto no capítulo que tratou da percepção ambiental na área de influência do
reservatório Paiva Castro, os habitantes desta região atribuem grande importância à correta
destinação dos resíduos sólidos como medida para evitar a degradação ambiental e em nenhum
momento citam o controle do uso do solo como atividade de proteção ambiental. O fato do
projeto de lei visar estabelecer, principalmente, medidas de controle do uso do solo para evitar a
degradação dos recursos hídricos torna difícil para a população estabelecer o vínculo entre a
legislação de mananciais, e consequentemente o projeto de lei APRM – Alto Juquery com
medidas de proteção ao meio ambiente.
Do relacionamento da percepção ambiental dos habitantes da área de influência do
reservatório Paiva Castro com o exposto no projeto de lei APRM – Alto Juquery foi possível
depreender que existem pontos nos quais é possível enxergar bastante consonância entre a
legislação e a percepção ambiental dos habitantes e outros pontos nos quais estas duas não estão
próximas. Os principais pontos de consonância são as poucas alterações nas configurações
urbanas atuais e o crescimento das estruturas de saneamento básico enquanto o principal ponto de
afastamento é a importância atribuída ao uso do solo para proteção dos recursos hídricos.
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O fato do disciplinamento do uso do solo não possuir a mesma relevância na legislação e
na percepção ambiental dos habitantes da área de influência do reservatório Paiva Castro pôde ser
atribuído a dois resultados vistos acima. Em primeiro lugar, a pouca clareza por parte dos
habitantes entrevistados sobre a relação entre o uso do solo e a proteção dos recursos e, em
segundo lugar, a concepção do ambiente urbano como lócus não privilegiado da preservação
ambiental. Ainda quanto à diferença atribuída à relevância do disciplinamento do uso do solo
entre a legislação e a percepção ambiental dos habitantes da área de influência do reservatório
Paiva Castro, não é possível afirmar que houve falhas na participação social,durante o processo
de criação do projeto de lei, uma vez que foi criada uma legislação que dava grande importância
a um aspecto ignorado pela população. Salientando-se que a presença dos parâmetros
urbanísticos de disciplinamento do uso e ocupação do solo da APRM – Alto Juquery deve-se à
presença de dispositivos na Lei estadual 9866/1997 (SÃO PAULO, 1997), obrigando a criação
destes para a APRM – Alto Juquery.
Pelo exposto acima foi possível verificar a existência de alguns distanciamentos entre a
percepção ambiental dos habitantes da área de influência do reservatório Paiva Castro, sendo o
deles não atribuível a possíveis inconsistências na participação social durante o processo de
criação da legislação. Também foram encontradas algumas caracterísiticas no projeto de lei que
atendem aos anseios da população local, representando avanços em relação ao primeiro conjunto
de legislações de disciplinamento dos manancias metropolitanos.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

O relacionamento da análise do projeto de lei APRM – Alto Juquery com os resultados
obtidos na pesquisa sobre a percepção ambiental dos habitantes da área de influência do
reservatório Paiva Castro demonstrou que existem pontos no referido projeto de lei nos quais é
possível encontrar a percepção ambiental e as expectativas da população local e pontos nos quais
não é possível encontrar nos dispositivos legais traços do ideário da população acerca do
ambiente no qual residem.
Quando comparada às legislações de mananciais criadas na década de 1970 a legislação
atual (Lei estadual 9866/1997) e o projeto de lei específico da APRM – Alto Juquery contém
diversos avanços que permitem a participação social, e a consequente inserção da percepção
ambiental e dos anseios da população tanto na formulação da legislação quanto no gerenciamento
da APRM – Alto Juquery. Porém, a existência das estruturas e da possibilidade nomrmativa da
participação não foram suficientes para garantir ao projeto de lei APRM – Alto Juquery uma
expressão mais contudente dos anseios da população.
Desta forma, o presente trabalho concluí que a percepção ambiental e as expectativas em
relação ao meio ambiente da população residente na área de influência do reservatório Paiva
Castro se fazem presente no projeto de lei da APRM – Alto Juquery apenas parcialmente. Esta
parcialidade deve-se ao já citado afastamento entre a legislação e o ideário da população acerca
do meio ambiente causado, principalmente, pelo enfoque excessivo do projeto de lei no
disciplianamento do uso do solo.
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Ao atribuir grande importância ao disciplianamento do uso do solo o projeto de lei APRM
– Alto Juquery pôs em risco seu potencial de proteção aos recursos hídricos da região. Este risco
ocorre devido a duas consequencias advindas da predileção pelas medidas de controle do uso do
solo como maneira de evitar a degradação dos recursos hídricos, a saber: o não entendimento pela
população da importância da legislação criada e pela dificuldade de fiscalização pela
administração pública dos dispositivos presentes no projeto de lei.
Como visto anteriormente, a relação uso do solo e proteção dos recursos hídricos não faz
parte do ideário da população da área de influência do reservatório Paiva Castro. Desta forma,
isto pode causar um não entendimento dos objetivos dos dispositivos da legislação criada,
fazendo esta perder legitimidade e tornando-a uma lei vista como desimportante, resultando
assim em pouca colaboração por parte da sociedade para seu cumprimento. A pouca importância
atribuída pela população às medidas de controle do uso do solo é uma situação possível de ser
revertida com ações de educação ambiental e outros esforços informativos neste sentido.
De qualquer forma, é pertinente serem revistos os métodos de participação social
empregados durante o processo de criação do projeto de lei APRM – Alto Juquery, uma vez que
estes não foram suficientes para garantir a completa expressão do ideário popular. Também deve
ser revista pela administração pública o excessivo enfoque dado ao controle do uso do solo como
medida de proteção aos recursos hídricos. Ainda que esta seja reconhecida como uma das
medidas mais eficazes para evitar a degradação dos recursos hídricos, sua aplicação pelo poder
público não é tarefa trivial. A insistência nas ações de disciplinamento do uso do solo faz com
que a administração pública perca eficiência, uma vez que empenha recursos em medidas pouco
efetivas para proteção dos recursos hídricos. Como formas alternativas de evitar a degradação dos
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recursos hídricos podem ser citadas as ações de educação ambiental, a universalização do
saneamento ambiental, o estímulo à busca de alternativas locacionais para atividades residênciais
ou não, dentre outras.
A dificuldade para fiscalizar os dispositivos estabelecidos pelo projeto de lei APRM –
Alto Juquery pode torna-la uma legislação impossível de se fazer cumprir pelo poder público,
fazendo-a cair em descrédito perante a população. Como visto anteriormente, esta dificuldade
ocorre pelo grande trabalho necessário para verificar em campo os parâmetros urbanísticos
estabelecidos. Caso queira fazer a fiscalização do cumprimento do projeto de lei APRM – Alto
Juquery nos moldes tradicionais, ou seja, com fiscais em campo, os órgãos da administração
pública estabelecidos como responsáveis pela fiscalização deverão disponibilizar um volume de
recursos humanos não condizentes com os atuais enxutos quadros de servidores públicos.
Como alternativa à dificuldade de fiscalização do projeto de lei APRM – Alto Juquery
está o emprego de tecnologias e procedimentos capazes de reduzir drasticamente a necessidade
de fiscalização em campo. De qualquer forma, estas tecnologias e procedimentos demandam o
investimento de recursos nem sempre disponibilizados pelos órgãos públicos administrados sob a
égide do estado reformado.
Por tudo exposto no presente trabalho até aqui, é possível afirmar que vivemos hoje um
momento diferenciado da administração pública no Brasil. Nesta nova configuração assumida
pelo Estado, é possível integrar ao processo de tomada de decisão uma série de pessoas antes
excluídas desta possibilidade. Mas não só o número de atores foram modificados, o processo de
tomada de decisão também modificou-se. Antes restritos aos círculos de representantes (eleitos
ou não pela população) do poder central o processo de tomada de decisão pulverizou-se em
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diversos pólos e em cada um desses pólos os respectivos grupos de interesse tem condições de
agir visando estabelecer os regramentos vistos como mais adequados às matérias que lhe afetam
diretamente.
Seguindo o novo paradigma da organização estatal, o gerenciamento ambiental público
também está mais apto a receber a participação social e a integração intersetorial. Desta forma, as
políticas ambientais hoje devem ser construídas e executadas por todos os grupos com interesse
no tema em discussão na ocasião, e isso é garantido e exigido pelo conjunto de normas que
regem a política ambiental no país.
O projeto de lei APRM – Alto Juquery foi criado e será executado sob esta nova forma
assumida pela administração pública brasileira. O fato de existir a possibilidade de participação
social no momento de criação da legislação não foi suficiente para garantir a criação de uma lei
que refletisse totalmente a percepção ambiental e as expectativas da população sob seu local de
moradia, porém significou grande avanço em relação à legislação criada sobre o mesmo tema
criada na década de 1970, portanto anterior ao momento de reforma do Estado.
Assim, encerra-se o presente trabalho afirmando que a reforma do Estado possibilitou a
presença, ainda parcial, das expectativas e da percepção ambiental da população em um
importante instrumento de proteção dos recursos hídricos da RMSP. É extremamente desejável e
importante que a sociedade brasileira continue avançando em direção à ocupação dos processos
de tomada de decisão de todos setores da administração pública.
Antes do encerramento, com intuito de aumentar o poder elucidaditivo do trabalho, segue
o extrato de suas conclusões:
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- Com relação à legislação ambiental brasileira, é possível afirmar que vivemos hoje um
momento diferenciado da administração pública no país, na qual é possível integrar uma série de
pessoas antes excluídas do processo de tomada de decisão;
- Quando comparada às legislações de mananciais criadas na década de 1970, a legislação atual
(Lei estadual 9866/1997) e o projeto de lei específico da APRM – Alto Juquery contém diversos
avanços que permitem a participação social, e a consequente inserção da percepção ambiental e
dos anseios da população tanto na formulação da legislação quanto no gerenciamento da APRM –
Alto Juquery;
- A percepção ambiental e as expectativas da população residente na área de influência do
reservatório Paiva Castro e do Canal do Juquery em relação ao meio ambiente se fazem presentes
no projeto de lei da APRM – Alto Juquery apenas parcialmente;
- Ao atribuir grande importância ao disciplinamento do uso do solo, o projeto de lei APRM – Alto
Juquery pôs em risco seu potencial de proteção aos recursos hídricos da região uma vez que a
população não entende a importância da legislação criada, por não associar o uso da terra com a
preservação dos recursos hídricos, e a administração pública terá dificuldade em fiscalizar os
dispositivos presentes no projeto de lei.
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista

Assuntos a serem abordados:
1 – Vantagem de morar próximo ao reservartório.
2 – Hábito de reparar no estado das águas.
3 – Cuidado com a represa.
4 – Influência no meio ambiente.
5 – Problemas ambientais na vizinhança.
6 – Legislação ambiental.
7 – Entendimento sobre meio ambiente.
8 – Considera-se parte do meio ambiente.
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista

Assuntos a serem abordados:
1 – Vantagem de morar próximo ao reservartório.
2 – Tempo de moradia na região.
3 – Motivos de morar na região.
4 – Hábitos de lazer.
5 – Hábito de reparar no estado das águas da represa.
6 – Cuidado com a represa.
7 – Influência no meio ambiente.
8 – Problemas ambientais na vizinhança.
9 – Legislação ambiental.
10 – Entendimento sobre meio ambiente.
11 – Considera-se parte do meio ambiente.
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ANEXO

PROJETO DE LEI Nº 272, DE 2010
Processo SMA nº: 15.398/2007
Interessado: CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CRH
Assunto: MINUTA DE PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE OS LIMITES DA ÁREA
DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DO ALTO JUQUERY –
APRM-AJ
Senhor Governador,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o Anteprojeto de Lei
Estadual que dispõe sobre os limites da Área de proteção e recuperação dos Mananciais do Alto
Juquery – APRM-AJ, suas áreas de intervenção e respectivas diretrizes e normas ambientais e
urbanísticas de interesse regional para a proteção e recuperação dos mananciais, cuja Minuta e
Mapas se encontram juntados ao processo em referência.
O tema não é novo para Vossa Excelência, que - desde o início do atual Governo – determinou
prioridade no trato da questão, sendo certo que a elaboração e o subsequente processo de
discussão do texto foi acompanhado por esta SMA em diversos colegiados e instâncias
representativas, especialmente nos Colegiados do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, em
especial o Conselho de Recursos Hídricos e no Conselho Estadual do Meio Ambiente –
CONSEMA.
O Anteprojeto está estruturado em 11 (onze) capítulos com 114 (cento e catorze) artigos, mais um
artigo único de Disposições Transitórias, e atende aos comandos da Lei Estadual nº 9.866/97, que
estabeleceu a necessidade de edição de leis específicas para delimitação das áreas de proteção e
recuperação dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. Foi ele objeto de exame por
parte da Consultoria Jurídica da Pasta e de ajustes na Douta Assessoria Técnico-Legislativa.
O estabelecimento de lei específica para a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do
Alto Juquery representa importante etapa no conjunto de ações das quais o Poder Público em
geral e o Executivo em particular devem estabelecer para garantia de acesso a recursos hídricos
de extrema relevância para população paulista, especialmente aquela residente na Região
Metropolitana de São Paulo. Juntamente com os sistemas Guarapiranga e Billings, abastece
dezenas de milhões de pessoas. Ademais, estabelece condições de ordenamento do uso do solo
na região da Cantareira, cuja importância estratégica para conservação dos recursos hídricos e
demais atributos ambientais, vem merecendo destaque nas ações do governo estadual.
A legislação em comento cria, ademais, condições para que outras intervenções governamentais
possam ocorrer (como já vêm ocorrendo) nas áreas de saneamento e habitação, esta última
também contando com a participação dos seis Municípios que compõem a bacia (Caieiras,
Franco da Rocha, Mairiporã, Nazaré Paulista e São Paulo). Reforçam-se também as ações de
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fiscalização, já em andamento, citando-se aqui a exitosa parceria com o Município de São Paulo
na “Operação Defesa das Águas”.
Convém realçar que o adequado ordenamento do uso e ocupação do solo bem como a garantia da
qualidade da água desta bacia, cujas condições serão favorecidas com a edição da lei em
comento, irão contribuir também para minimizar efeitos de eventos chuvosos extremos tais como
aqueles ocorridos entre o final do ano passado e o início deste ano.
O arranjo institucional e demais instrumentos propostos no anteprojeto compõem os instrumentos
da Política Estadual de Recursos Hídricos e tem servido de exemplo para as demais regiões do
País, seja nos níveis estaduais, seja no nível federal.
Com essas considerações, submeto o Anteprojeto da APRM-AJ à elevada consideração de Vossa
Excelência, tendo a certeza de que essa medida atende ao interesse público, em especial nas
relevantes tarefas de preservar e recuperar a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos, cuja
preservação é imperativo da gestão pública para garantir a qualidade ambiental das presentes e
futuras gerações.
Renovo a Vossa Excelência, na oportunidade, protestos de consideração e apreço.

GSMA, 12 de março de 2010.

FRANCISCO GRAZIANO NETO
Secretário de Estado do Meio Ambiente

Excelentíssimo Senhor
DOUTOR JOSÉ SERRA
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Dispõe sobre os limites da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto
Juquery – APRM–AJ, e dá providências correlatas.
O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto
Juquery – APRM–AJ
Artigo 1º - Esta lei declara a Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto Juquery –
APRM–AJ como manancial de interesse regional destinado ao abastecimento das populações
atuais e futuras, em consonância com a Lei nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, que dispõe
sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais
de interesse regional do Estado de São Paulo.
§ 1º - Em cumprimento ao disposto no artigo 4° da Lei nº 9.866/97, a definição e a delimitação da
APRM–AJ foram homologadas e aprovadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê –
CBH-AT, (Deliberação nº 8, de 10 de dezembro de 2007), pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CRH (Deliberação n° 78, de 19 de dezembro de 2007), e pelo Conselho Estadual do
Meio Ambiente – CONSEMA (Deliberação nº 46, de 18 de dezembro de 2007).
§ 2º - A delimitação da APRM–AJ e de suas áreas de intervenção será lançada graficamente em
escala 1:10.000 em base cartográfica, em formatos impresso e digital, cujos originais estão
depositados na Secretaria do Meio Ambiente e incorporados ao Sistema Gerencial de
Informações – SGI, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.866/97, conforme representado no Mapa
que constitui o Anexo Único desta lei.
Artigo 2º - A APRM–AJ contará com Sistema de Planejamento e Gestão inserido no Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SIGRH, garantida a articulação com os
Sistemas de Meio Ambiente, de Saneamento e de Desenvolvimento Regional, nos termos da Lei
nº 9.866/97.
§ 1º - O órgão colegiado do Sistema de Planejamento e Gestão da APRM–AJ, de caráter
consultivo e deliberativo, é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT, que poderá
delegar competência, no que diz respeito aos assuntos de peculiar interesse da APRM–AJ, ao
Subcomitê Juquery/Cantareira.
§ 2º - O órgão técnico do Sistema de Planejamento e Gestão da APRM–AJ será a Agência de
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que atuará por meio do Escritório Regional competente.
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§ 3º - A execução desta lei fica atribuída aos órgãos da Administração Pública Estadual e
Municipal responsáveis pelo licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental.
CAPÍTULO II
Dos Objetivos
Artigo 3º - São objetivos desta lei:
I - implementar a gestão participativa e descentralizada, integrando setores e instâncias
governamentais e a sociedade civil;
II - integrar os programas e políticas regionais e setoriais, especialmente aqueles referentes a
habitação, transporte, saneamento ambiental, infraestrutura e manejo de recursos naturais e
geração de renda, necessários à preservação do meio ambiente;
III - estabelecer as condições e os instrumentos básicos para assegurar e ampliar a produção de
água para o abastecimento da população, promovendo as ações de preservação, recuperação e
conservação dos mananciais tratados nesta lei;
IV - garantir as condições necessárias para não atingir o limite máximo de carga afluente do
Reservatório de Abastecimento, estabelecido nesta lei;
V - disciplinar o uso e ocupação do solo, de maneira a adequá-los aos limites de cargas
poluidoras definidos e às condições de regime e produção hídrica do manancial;
VI - compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção e recuperação do
manancial;
VII - incentivar a implantação de atividades compatíveis com a proteção e recuperação do
manancial;
VIII - estabelecer diretrizes e parâmetros de interesse regional para a elaboração das leis
municipais de uso, ocupação e parcelamento do solo, com vistas à proteção do manancial;
IX - disciplinar e controlar a expansão urbana;
X - promover ações de educação ambiental.
CAPÍTULO III
Das Definições e dos Instrumentos
Artigo 4º - Para efeito desta lei, consideram-se:
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I - Limite máximo de carga do reservatório de abastecimento: valor máximo de carga poluidora
admitida para manter a qualidade da água do manancial, visando ao abastecimento público;
II - Carga meta: carga poluidora máxima afluente ao reservatório, estimada pelo Modelo de
Correlação entre Uso e Ocupação do Solo e Qualidade da Água – MQUAL, fixada como meta a
ser alcançada para garantir a qualidade da água;
III - Carga total: carga poluidora afluente ao reservatório, estimada pelo MQUAL;
IV - Cargas limites referenciais: cargas poluidoras máximas afluentes aos cursos d'água
tributários, estimada por meio do MQUAL por Sub-bacia e por Município;
V - Cenário referencial: configuração futura do crescimento populacional, do uso e ocupação do
solo e do sistema de saneamento ambiental, constante do Plano de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental - PDPA, do qual decorre o estabelecimento das cargas limites referenciais e da carga
total;
VI - Modelo de Correlação entre Uso e Ocupação do Solo e Qualidade da Água – MQUAL,
constante do PDPA: representação matemática dos processos de geração, depuração e afluência
de cargas poluidoras, correlacionando a qualidade da água dos corpos d’água afluentes ao
reservatório com o uso, a ocupação e o manejo do solo na bacia hidrográfica;
VII - Área de Intervenção: “Área-Programa” sobre a qual estão definidas as diretrizes e normas
ambientais e urbanísticas voltadas a garantir os objetivos de produção de água com qualidade e
quantidade adequadas ao abastecimento público, de preservação e recuperação ambiental, na
seguinte conformidade:
a) Área de Restrição à Ocupação – ARO: área de interesse para a proteção dos mananciais e para
a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais definida pela legislação como
área de preservação permanente e como unidade de conservação de uso integral;
b) Área de Ocupação Dirigida – AOD: área de interesse para o desenvolvimento de usos urbanos
e rurais, desde que atendidos requisitos que garantam condições ambientais compatíveis com a
produção de água em quantidade e qualidade para abastecimento público;
c) Área de Recuperação Ambiental – ARA: área que apresenta uso e ocupação que comprometem
a quantidade e qualidade dos mananciais e exige ações de caráter corretivo, e que, uma vez
recuperada, deverá ser classificada em uma das categorias a que se referem as alíneas “a” e “b”
do inciso VII deste artigo.
VIII - Parâmetros Urbanísticos Básicos: índice de impermeabilização máxima, coeficiente de
aproveitamento máximo e lote mínimo, estabelecidos nesta lei, para cada Subárea de Ocupação
Dirigida - SOD;
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IX - Índice de Impermeabilização: relação entre a área impermeabilizada e a área total do terreno;
X - Área Impermeabilizada: área com depósito de camadas de materiais artificiais ou naturais que
impeçam ou reduzam substancialmente a infiltração no solo de líquidos percolados;
XI - Coeficiente de Aproveitamento: relação entre o total de área construída e a área total do
terreno;
XII - Lote Mínimo: área mínima de terreno que poderá resultar de loteamento, desmembramento
ou desdobro;
XIII - Cota-parte: corresponde à área resultante da divisão da área total do terreno pelo número
de unidades de uso residencial ou não;
XIV - Compensação: processo que estabelece as medidas de compensação de natureza
urbanística, sanitária ou ambiental que permitam a alteração de índices e parâmetros urbanísticos
definidos nesta lei ou nas leis municipais, após sua compatibilização com esta lei, para fins de
regularização de empreendimentos implantados até a data de publicação desta lei, mantidos o
valor da carga limite referencial e as demais condições necessárias à produção de água;
XV - Sistema de Saneamento Ambiental: conjunto de infraestruturas que compreende os
sistemas de abastecimento de água; de coleta, exportação ou tratamento de esgotos; de
coleta e destinação final de resíduos sólidos; de retenção, remoção e tratamento de
cargas difusas; de drenagem, contenção e infiltração de águas pluviais e de controle de
erosão;
XVI - Preexistência: considera-se preexistente o uso e ocupação do solo
comprovadamente implantado, verificado na imagem de satélite de alta resolução mais
recente do ano 2006 e, se for o caso, mediante documento comprobatório;
XVII - Manejo sustentável da vegetação: aquele que não descaracterize a cobertura vegetal e não
prejudique a função ambiental da área, podendo incluir espécies frutíferas, ornamentais, exóticas
com fins industriais, desde que manejadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies
nativas;
XVIII - Pesca recreativa: aquela praticada em rios, córregos e lagos ou em tanques e viveiros,
com a finalidade de turismo, lazer ou esporte;
XIX - Resíduo Sólido Inerte: aquele oriundo da construção civil classificado como Classe A, pela
Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, e como Classe II - B, pela NBR 10.004 Classificação de Resíduos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
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XX - Habitação de Interesse Social – HIS: aquela voltada à população que depende de políticas
publicas para satisfazer sua necessidade habitacional e que garanta o interesse dos beneficiários
diretos e da sociedade como um todo, bem como a função e a qualidade ambiental da APRM–AJ.
Artigo 5º - São instrumentos de planejamento e gestão:
I - o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental - PDPA, nos termos da Lei nº 9.866/97;
II – as áreas de Intervenção e respectivas normas, diretrizes e parâmetros de planejamento e
gestão;
III - as normas para a implantação de infraestrutura de saneamento ambiental;
IV - as leis municipais de parcelamento, uso e ocupação do solo;
V - o Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental;
VI - o monitoramento hidrológico;
VII - o Sistema Gerencial de Informações – SGI;
VIII - os modelos que correlacionam o uso do solo e sua ocupação com a qualidade e quantidade
da água e regime hídrico;
IX - o licenciamento, a regularização, a compensação e a fiscalização de atividades,
empreendimentos, parcelamento, uso e ocupação do solo;
X - a imposição de penalidades por infrações às disposições desta lei;
XI - o suporte financeiro à gestão da APRM–AJ;
XII - os Planos Diretores e os instrumentos de política urbana de que trata a Lei federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001– Estatuto da Cidade.
CAPÍTULO IV
Da Qualidade da Água
Artigo 6º - Fica estabelecida como meta de qualidade da água – carga meta - do Reservatório
Paiva Castro, a redução de sua carga de fósforo total a 104kg/dia (cento e quatro quilogramas por
dia).
Parágrafo único - No caso de haver redução da quantidade de água outorgada com origem nos
reservatórios da Bacia do Rio Piracicaba do Sistema Cantareira e transposta para a Bacia do Rio
Juquery, a carga meta deverá ser revista no PDPA para adaptá-la às novas condições.
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Artigo 7º - A verificação da carga total será efetuada através do Sistema de Monitoramento da
Qualidade Ambiental e da aplicação do Modelo de Correlação entre Uso e Ocupação do Solo e
Qualidade da Água – MQUAL.
§ 1º - A carga poluidora total afluente ao Reservatório Paiva Castro deverá constar do PDPA.
§ 2º - Os valores obtidos nos Modelos de Correlação entre o Uso e Ocupação do Solo e a
Qualidade da Água- MQUAL deverão ser aferidos pelos resultados do programa de
monitoramento da qualidade da água.
Artigo 8º - O atendimento dos limites máximos de carga do reservatório da APRM–AJ será
obtido mediante ação pública coordenada, considerando as ações relacionadas:
I- à disciplina e ao controle do uso e ocupação do solo;
II - ao desenvolvimento de ações de prevenção e recuperação urbana e ambiental;
III - à instalação e operação de infraestrutura de saneamento ambiental;
IV - à instalação de estruturas destinadas à redução da poluição nos corpos hídricos receptores;
V - à ampliação das áreas especialmente protegidas, ou dedicadas especificamente à produção de
água.
Artigo 9º - As metas intermediárias e os prazos para alcançar a carga meta estabelecidos nesta lei
serão revistos e atualizados a cada 4 (quatro) anos nos termos do Plano de Desenvolvimento e
Proteção Ambiental - PDPA.
CAPÍTULO V
Das Áreas de Intervenção
Artigo 10 - Ficam criadas as seguintes Áreas de Intervenção na APRM–AJ para a aplicação de
dispositivos normativos de proteção, recuperação e preservação dos mananciais e a
implementação de políticas públicas nos termos da Lei nº 9.866/97:
I - Áreas de Restrição à Ocupação – AROs;
II - Áreas de Ocupação Dirigida – AODs;
III - Áreas de Recuperação Ambiental – ARAs.
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Seção I
Das Áreas de Restrição à Ocupação – AROs
Artigo 11 - Áreas de Restrição à Ocupação – AROs são aquelas de especial interesse para a
preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, compreendendo:
I - as áreas de preservação permanente nos termos da legislação que as disciplinam;
II - as Unidades de Conservação conforme as categorias de proteção integral definidas
pela Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000;
III - outras áreas nas quais venha a se configurar especial interesse para preservação ambiental.
§ 1º - As áreas de que trata este artigo devem ser destinadas, prioritariamente, à produção de
água, mediante a realização de investimentos e a aplicação de instrumentos econômicos e de
compensação previstos nesta lei.
§ 2º - As AROs são indicadas para o exercício do direito de preempção pelos
Municípios, de acordo com a legislação pertinente.
Artigo 12 - São admitidos nas AROs de que trata o inciso III do artigo 11 desta lei:
I - atividades de recreação e lazer, educação ambiental e pesquisa científica que não exijam
edificações;
II - instalações dos sistemas de drenagem, abastecimento de água, coleta, tratamento e
afastamento de cargas poluidoras, quando essenciais para o controle e a recuperação da qualidade
das águas e demais obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de
transporte, saneamento e energia;
III - intervenções de interesse social em áreas urbanas, para fins de recuperação ambiental e
melhoria das condições de habitabilidade, saúde pública e qualidade das águas;
IV - instalação de pequenas e miúdas estruturas deapoio a embarcações, nos termos da Resolução
SMA nº 4, de 18 de janeiro de 2002;
V - instalação de equipamentos removíveis para dar suporte a eventos esportivos ou
culturais temporários, desde que não aportem efluentes sanitários aos corp os d’água;
VI - manejo sustentável da vegetação.
§ 1º - Serão admitidos, ainda, os usos e intervenções excepcionais de utilidade pública, interesse
social ou baixo impacto ambiental conforme legislação vigente.
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§ 2º - Os eventos a que se refere o inciso V deste artigo poderão ocorrer desde que
autorizados, previamente, pelo órgão técnico competente, o qual estabelecerá as
medidas mitigadoras necessárias para a recuperação da área, o prazo, a duração máxima
do evento e o intervalo de uso entre um evento e outro no mesmo local.
§ 3º - Os períodos previstos no § 2º deste artigo poderão ser reconsiderados pelo órgão técnico
competente.
Seção II
Das Áreas de Ocupação Dirigida – AODs
Artigo 13 - Áreas de Ocupação Dirigida - AODs são aquelas de interesse para a
consolidação ou implantação de usos urbanos ou rurais, desde que atendidos os
requisitos que assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à
produção de água em quantidade e qualidade desejáveis para o abastec imento das
populações atuais e futuras.
Artigo 14 - Para a flexibilização do parâmetro urbanístico lote mínimo das AODs, consideram-se
mantidas a carga total e carga limite referencial, desde que observado o número máximo de lotes
definido pela divisão da metragem total da subárea pela metragem do lote mínimo previsto para a
subárea.
Artigo 15 - No caso de loteamentos, desmembramentos e condomínios, a metragem estabelecida
para o lote mínimo será exigida como cota-parte mínima de terreno por unidade de uso.
Artigo 16 – Nas AODs não serão computadas no cálculo do coeficiente de aproveitamento as
coberturas de postos de gasolina e similares, bem como as varandas e garagens de até 70,00m2
(setenta metros quadrados), as quais serão consideradas apenas no cálculo do índice de
impermeabilização.
Artigo 17 - Deve ser reservada para cobertura vegetal rasteira e arbórea ou arbustiva, no mínimo,
50% (cinqüenta por cento) da área permeável remanescente de cada lote.
Artigo 18 - Para efeito desta lei, as AODs compreendem as seguintes Subáreas:
I - Subárea de Urbanização Consolidada I – SUC I;
II - Subárea de Urbanização Consolidada II – SUC II;
III - Subárea de Urbanização Controlada – SUCt;
IV - Subárea de Urbanização Isolada Controlada – SUICt;
V - Subárea de Ocupação Diferenciada – SOD;
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VI - Subárea Envoltória dos Reservatórios - SER;
VII - Subárea de Baixa Densidade I – SBD I;
VIII - Subárea de Baixa Densidade II – SBD II;
IX - Subárea de Baixa Densidade III – SBD III.
Artigo 19 - Subáreas de Urbanização Consolidada - SUC são aquelas urbanizadas onde
já existe ou deve ser implantado sistema público de saneamento ambiental.
Parágrafo único - As SUCs são subdivididas em dois tipos de Subáreas de Urbanização
Consolidada, SUC I e SUC II, a que se referem, respectivamente, os artigos 22 e 23
desta lei, visando a um processo de ocupação diferenciado que priorize a garantia da
produção de água em quantidade e qualidade adequadas.
Artigo 20 - São diretrizes para o planejamento e a gestão das Subáreas de Urbanização
Consolidada - SUC:

I - o implemento de progressiva melhoria do sistema público de saneamento ambiental;
II - a prevenção e correção dos processos erosivos;
III - a recuperação do sistema de áreas públicas considerando os aspectos paisagísticos e
urbanísticos;
IV - a melhoria do sistema viário existente, mediante pavimentação adequada, com prioridade
para a pavimentação das vias de circulação do transporte público;
V - a implantação de equipamentos comunitários;
VI - a adequação, de modo prioritário, das ocupações irregulares em relação às disposições desta
lei, mediante ações integradas entre o setor público, empreendedores privados e moradores locais.
Artigo 21 - São permitidos, nas Subáreas de Urbanização Consolidada – SUCs, os usos
disciplinados pela legislação municipal de uso e ocupação do solo, observado o disposto nos
artigos 55 e 56 desta lei.
Artigo 22 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos urbanos,
residenciais e não residenciais, nas Subáreas de Urbanização Consolidada I – SUCs I:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 2,5 (dois e meio);
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II - índice de impermeabilização máximo de 0,8 (oito décimos);
III - lote mínimo de 300m² (trezentos metros quadrados).
Artigo 23 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos urbanos,
residenciais e não residenciais, nas Subáreas de Urbanização Consolidada II – SUCs II:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 1,5 (um e meio);
II - índice de impermeabilização máximo de 0,8 (oito décimos);
III - lote mínimo de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).
Artigo 24 - Subáreas de Urbanização Controlada - SUCts são aquelas em processo de
urbanização, cuja ocupação deverá ser planejada e controlada, devendo ser garantida a
implantação de infraestrutura de saneamento ambiental.
Artigo 25 - São diretrizes para o planejamento e a gestão das Subáreas de Urbanização
Controlada - SUCts:
I - a contenção do processo de expansão urbana desordenada;
II - o estímulo à implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social associados a
equipamentos comunitários, bem como ao comércio e aos serviços de âmbito local;
III - a vinculação à implantação de novos empreendimentos à instalação de infraestrutura de
saneamento ambiental;
IV - a expansão e a implementação de melhoria progressiva do sistema público de saneamento
ambiental, inclusive quanto à prevenção e correção de processos erosivos;
V - a promoção da implantação de equipamentos comunitários;
VI - a pavimentação, de modo prioritário, das vias de circulação de transporte coletivo;
VII - a prevenção e correção dos processos erosivos.
Artigo 26 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos urbanos,
residenciais e não residenciais, nas Subáreas de Urbanização Controlada - SUCts:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 1 (um);
II - índice de impermeabilização máximo de 0,6 (seis décimos);
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III - lote mínimo de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).
Artigo 27 - Subáreas de Urbanização Isolada Controlada - SUICts são aquelas em processo de
urbanização, cuja ocupação deverá ser planejada e controlada.
Artigo 28 - São diretrizes para o planejamento e a gestão das Subáreas de Urbanização Isolada
Controlada – SUICts
I - a contenção do processo de expansão urbana desordenada;
II - a vinculação da implantação de novos empreendimentos à instalação de infraestrutura de
saneamento ambiental, com prioridade para o uso de soluções microrregionais ou locais;
III - a implementação de melhoria progressiva do sistema de saneamento ambiental, com
prioridade para o uso de soluções microrregionais ou locais;
IV - a prevenção e a correção dos processos erosivos;
V - a promoção da implantação de equipamentos comunitários.
Artigo 29 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos urbanos,
residenciais e não residenciais, nas Subáreas de Urbanização Isolada Controlada - SUICts:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 1 (um);
II - índice de impermeabilização máximo de 0,6 (seis décimos);
III - lote mínimo de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados).
Artigo 30 - São permitidos, nas Subáreas de Urbanização Controlada - SUCts e Subáreas de
Urbanização Isolada Controlada – SUICts, os usos disciplinados pela legislação municipal de uso
e ocupação do solo, observado o disposto nos artigos 55 e 56 desta lei.
Artigo 31 - Subáreas de Ocupação Diferenciada – SODs são aquelas destinadas,
preferencialmente, ao uso residencial e a empreendimentos voltados ao turismo, cultura e lazer,
com baixa densidade demográfica e predominância de espaços livres e áreas verdes.
Artigo 32 - São diretrizes para o planejamento e a gestão das Subáreas de Ocupação Diferenciada
- SODs:
I - o incentivo à implantação de conjuntos residenciais e condomínios com baixa densidade
populacional;
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II - o incentivo à implantação de empreendimentos de educação, cultura, lazer e turismo
ecológico;
III - a execução de modo prioritário de melhorias localizadas;
IV - o estímulo à prática de técnicas agrícolas que não comprometam a qualidade ambiental;
V - a valorização das características cênico-paisagísticas existentes.
Artigo 33 - São permitidos, nas Subáreas de Ocupação Diferenciada – SODs, os usos urbanos
disciplinados pela legislação municipal de uso e ocupação do solo, observado o disposto nos
artigos 55 e 56 desta lei.
Artigo 34 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos urbanos,
residenciais e não residenciais nas Subáreas de Ocupação Diferenciada - SODs:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 0,4 (quatro décimos);
II - índice de impermeabilização máximo de 0,4 (quatro décimos);
III - lote mínimo de 1.500m² (mil e quinhentos metros quadrados).
Parágrafo único - Os parâmetros urbanísticos básicos de que trata este artigo só poderão ser
alterados para as atividades incentivadas nas SODs, previstas no inciso II do artigo 32 desta lei, e
mediante aplicação dos mecanismos de compensação estabelecidos nesta lei.
Artigo 35 - Subáreas Envoltórias dos Reservatórios – SERs são aquelas localizadas ao redor dos
reservatórios de abastecimento destinadas à preservação, ao lazer, à recreação e à valorização dos
atributos cênico-paisagísticos.
Artigo 36 - São diretrizes para o planejamento e a gestão das Subáreas Envoltórias dos
Reservatórios - SERs:
I - o incentivo a programas, projetos e ações voltadas à recuperação e ao enriquecimento
florestal;
II - o apoio à implantação de empreendimentos de lazer e turismo, desde que não seja
prejudicado o uso prioritário dos reservatórios para abastecimento público.
Artigo 37 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos urbanos
residenciais e não residenciais nas Subáreas Envoltórias dos Reservatórios - SERs:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 0,1 (um décimo);
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II - índice de impermeabilização máximo de 0,1 (um décimo);
III - lote mínimo 5.000m² (cinco mil metros quadrados).
Artigo 38 - São permitidos, nas Subáreas Envoltórias dos Reservatórios – SERs, os usos
residenciais e não residenciais disciplinados pela legislação municipal de uso e ocupação do solo,
observado o disposto nos artigos 55 e 56 desta lei.
§ 1º - Fica proibida a instalação de empreendimentos industriais na SERs.
§ 2º - As edificação nas SERs observarão o gabarito máximo de 2 (dois) pavimentos contados a
partir da cota da rua e altura máxima do pavimento definida pela legislação municipal.
Artigo 39 - Subáreas de Baixa Densidade – SBDs são aquelas destinadas a atividades do setor
primário, desde que compatíveis com as condições de proteção do manancial, ao turismo
ecológico e à instalação de chácaras e sítios.
Parágrafo único - De acordo com as características de ocupação identificadas nos
planos diretores municipais, compatibilizadas com os estudos do PDPA, ficam definidos
três tipos de Subáreas de Baixa Densidade – SBD I, SBD II e SBD III, tratadas,
respectivamente, nos artigos 42, 43 e 44 desta lei, visando a um processo de ocupação
diferenciado que priorize a garantia da produção de água em quantidade e qualidade
adequadas.
Artigo 40 - São diretrizes para o planejamento e a gestão das Subáreas de Baixa Densidade –
SBDs:
I - a criação de programas de fomento, apoio e assessoria ao manejo ecológico do solo, à
agricultura de uso sustentável e às atividades rurais não impactantes, e criações especializadas de
alto valor agregado e baixa geração de cargas poluidoras;
II - a promoção da recomposição da flora e a preservação da fauna nativa;
III - a recuperação das áreas degradadas por mineração;
IV - o incentivo de ações de turismo e lazer, inclusive com aproveitamento dos equipamentos e
instalações existentes;
V - o controle da expansão das áreas urbanas existentes e coibir a implantação de novos
assentamentos;
VI - o controle da implantação e melhoria de vias de acesso de modo a não atrair ocupação
inadequada à proteção dos mananciais.
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Artigo 41 - São permitidos, nas Subáreas de Baixa Densidade – SBDs, os usos disciplinados pela
legislação municipal de uso e ocupação do solo, observado o disposto nos artigos 55 e 56 desta
lei.
Artigo 42 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos residenciais e
não residenciais, nas Subáreas de Baixa Densidade I – SBDs I:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 0,4 (quatro décimos);
II - índice de impermeabilização máximo de 0,2 (dois décimos);
III - lote mínimo 3.000m² (três mil metros quadrados).
Artigo 43 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos residenciais e
não residenciais nas Subáreas de Baixa Densidade II – SBDs II:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 0,2 (dois décimos);
II - índice de impermeabilização máximo de 0,1 (um décimo);
III - lote mínimo 5.000m² (cinco mil metros quadrados).
Artigo 44 - Constituem parâmetros urbanísticos básicos para a instalação de usos residenciais e
não residenciais nas Subáreas de Baixa Densidade III – SBDs III:
I - coeficiente de aproveitamento máximo de 0,05 (cinco centésimos);
II - índice de impermeabilização máximo de 0,1 (um décimo);
III - lote mínimo 20.000m² (vinte mil metros quadrados).
Seção III
Das Áreas de Recuperação Ambiental - ARAs
Artigo 45 - Áreas de Recuperação Ambiental – ARAs são ocorrências localizadas de usos ou
ocupações que estejam comprometendo a quantidade e a qualidade das águas exigindo
intervenções urgentes de caráter corretivo.
Artigo 46 - Para efeito desta lei, as Áreas de Recuperação Ambiental – ARAs compreendem:
I - Área de Recuperação Ambiental 1 - ARA 1;
II - Área de Recuperação Ambiental 2 - ARA 2.
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§ 1º - As ARAs 1 são ocorrências de assentamentos habitacionais de interesse social desprovidos
de infraestrutura de saneamento ambiental, onde o Poder Público deverá promover programas de
recuperação urbana e ambiental.
§ 2º - As ARAs 2 são ocorrências degradacionais, previamente identificadas pelo Poder Público,
que exigirá dos responsáveis ações de recuperação imediata do dano ambiental.
Artigo 47 - As Áreas de Recuperação Ambiental 1 - ARAs 1 serão objeto de Programas de
Recuperação de Interesse Social - PRIS, que deverão ser elaborados pelo Poder Público, que
poderá fazê-lo em parceria com agentes privados, quando houver interesse público.
§ 1º - A caracterização do interesse social dos assentamentos habitacionais, que configuram as
Áreas de Recuperação Ambiental de Interesse Social 1 – ARAs 1, será estabelecida no Plano
Diretor Municipal ou em legislação municipal de uso e ocupação do solo, mediante definição
dessas áreas como zonas especiais de interesse social, nos termos previstos na Lei federal nº
10.257/01.
§ 2º - Os PRISs deverão contemplar os projetos e ações necessários para:
1 - reduzir o aporte de cargas poluidoras, mediante implantação de sistema de coleta e tratamento
ou exportação de esgotos;
2 - implantar e adequar os sistemas de drenagem de águas pluviais, de abastecimento de água e
de fornecimento de energia elétrica;
3 - adequar o sistema de coleta regular de resíduos sólidos;
4 - adequar o sistema de circulação de veículos e de pedestres, e dar tratamento paisagístico às
áreas verdes públicas;
5 - recuperar áreas com erosão e estabilizar taludes;
6 - revegetar áreas de preservação;
7 - desenvolver ações sociais e de educação ambiental dirigidas à população beneficiada antes,
durante e após a execução das obras previstas, de modo a garantir sua viabilização e manutenção;
8 - reassentar a população moradora da ARA, que tenha de ser removida em função das
intervenções;
9 - estabelecer padrões específicos de parcelamentos, uso e ocupação do solo;
10 - estabelecer estratégia de recuperação ambiental a ser adotada para áreas livres ou que serão
desocupadas em função das intervenções;
152

11 - estabelecer estratégia de regularização fundiária a ser adotada com a especificação dos
instrumentos e medidas a serem implantados.
§ 3º - Os Programas de Recuperação de Interesse Social – PRISs poderão ser elaborados e
implantados por órgãos e entidades do poder público das três esferas de Governo, ou mediante
responsabilidade compartilhada com as comunidades residentes no local organizadas em
associação de moradores ou outras associações civis ou com o responsável pelo parcelamento
e/ou proprietário da área.
§ 4º - O Poder Público promotor do PRIS, no âmbito de suas atribuições, poderá requerer dos
responsáveis pelo parcelamento, a qualquer tempo, o ressarcimento das despesas de recuperação
e regularização dos assentamentos.
Artigo 48 - Os Programas de Recuperação de Interesse Social – PRISs deverão, previamente ao
licenciamento pelos órgãos competentes, receber parecer favorável da Agência de Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê, por meio de Escritório Regional competente, indicando-se o
cronograma físico e o orçamento estimativo das ações previstas.
Artigo 49 - Verificada, pela Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, por meio de Escritório
Regional competente, a execução satisfatória das obras e ações previstas no § 2º do artigo 47
desta lei, a regularização fundiária e urbanística da Área de Recuperação Ambiental 1 - ARA 1
poderá ser efetivada de acordo com a legislação municipal específica para habitações de interesse
social.
§ 1º - A regularização de que trata o “caput” deste artigo, fica condicionada à
comprovação de que as condições de saneamento ambiental estabelecidas pelo
respectivo Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS sejam, efetivamente,
mantidas durante o prazo mínimo de 2 (dois) anos, com a participação da população
local beneficiada.
§ 2º - Serão regularizáveis, nos termos do “caput” deste artigo, os assentamentos habitacionais de
interesse social enquadrados como ARA 1 e implantados até a data da publicação desta lei,
devidamente comprovados por levantamentos aerofotogramétricos ou imagens de satélites, sendo
tais assentamentos, necessariamente, objeto de Programas de Recuperação de Interesse Social PRISs.
Artigo 50 - A recuperação das Áreas de Recuperação Ambiental 2 - ARAs 2 será objeto de
Projeto de Recuperação Ambiental em Mananciais - PRAM, que deverá ser apresentado pelos
proprietários ou responsáveis pelas ocorrências degradacionais e aprovado pelo Estado.
Artigo 51 - Quando um PRAM envolver áreas de preservação permanente e áreas nas quais é
vedado edificar, as intervenções nele previstas deverão obedecer à legislação vigente e garantir a
permanência da função ambiental destas áreas.
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Artigo 52 - As áreas objeto de PRAM, após a sua recuperação, serão passíveis de ocupação desde
que atendam às disposições desta lei e demais normas referentes à proteção dos mananciais.
Artigo 53 - As ocorrências enquadradas como Áreas de Recuperação Ambiental – ARAs são
passíveis de regularização mediante apresentação de Programas de Recuperação de Interesse
Social – PRISs ou Projeto de Recuperação Ambiental em Mananciais – PRAM, que devem
conter:
I - as intervenções de caráter corretivo;
II - a adoção das medidas administrativas legais;
III - as ações e obras necessárias ao estabelecimento das condições ambientais e urbanísticas
previstas para a regularidade do empreendimento, confo rme a legislação vigente.
CAPÍTULO VI
Da Infraestrutura de Saneamento Ambiental
Seção I
Dos Efluentes Líquidos
Artigo 54 - A implantação e a gestão de sistema de esgotos na APRM–AJ deverão atender às
seguintes diretrizes:
I - a extensão da cobertura de atendimento do sistema de coleta, tratamento ou exportação de
esgotos;
II - a promoção da eficiência e melhoria das condições operacionais dos sistemas implantados;
III - a ampliação das ligações das instalações domiciliares aos sistemas de esgotamento;
IV - o controle dos sistemas individuais ou coletivos de disposição de esgotos por fossas sépticas,
com vistoria e limpeza periódicas e remoção dos resíduos para lançamento nas estações de
tratamento de esgotos ou no sistema de exportação de esgotos existentes;
V - a implantação progressiva de dispositivos de proteção dos corpos d'água contra
extravasamentos dos sistemas de bombeamento dos esgotos.
Artigo 55 - A instalação de novas edificações, empreendimentos ou atividades na APRM–AJ fica
condicionada à implantação de sistema de coleta, tratamento ou exportação de esgotos.
§ 1º - A regularização de edificações, empreendimentos ou atividades fica condicionada à correta
destinação dos efluentes sanitários ligados ao sistema público de coleta e tratamento de esgoto.
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§ 2º - Quando demonstrada a inviabilidade técnica ou econômica do atendimento ao disposto no
§ 1° deste artigo, deverá ser implantado sistema autônomo de tratamento de esgotos, coletivo ou
individual, com nível de eficiência demonstrado em projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental
competente, em conformidade com a legislação vigente.
Artigo 56 – Ficam vedadas a implantação e ampliação de atividades na APRM–AJ:
I - geradoras de efluentes líquidos não domésticos que não possam ser lançados, mesmo após
tratamento, em rede pública de esgotamento sanitário ou em corpo d'água, de acordo com os
padrões de emissão e de qualidade do corpo d'água receptor estabelecidos na legislação
pertinente ;
II - geradoras de efluentes líquidos contendo Poluentes Orgânicos Persistentes - POPs, ou metais
pesados;
III - que armazenem, manipulem ou processem substâncias químicas que coloquem em risco o
meio ambiente.
§ 1º - O risco, de que trata o inciso III deste artigo, será avaliado pelo órgão ambiental
competente quando houver armazenamento, manipulação ou processamento de substâncias que
possam ser carreadas, eventual ou acidentalmente, para os corpos d’água causando poluição.

§ 2º - Os responsáveis pelas atividades de que trata o o inciso III deste artigo deverão fornecer ao
órgão ambiental competente garantias técnicas de não vazamento das substâncias e estanqueidade
do sistema que as contém compatíveis com sua quantidade, características e estado físico.
Seção II
Dos Resíduos Sólidos
Artigo 57 - A implantação de sistema coletivo de tratamento e disposição de resíduos sólidos
domésticos será permitida, desde que:
I - seja comprovada a inviabilidade econômica ou técnica para implantação em áreas fora da
APRM–AJ;
II - sejam adotados sistemas de coleta, tratamento e disposição final cujos projetos atendam às
normas existentes na legislação;
III - sejam implantados programas integrados de gestão de resíduos sólidos que incluam, entre
outros, a minimização dos resíduos, a coleta seletiva e a reciclagem, com definição de metas
quantitativas.
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Parágrafo único - Fica vedada a disposição de resíduos sólidos domésticos provenientes de
outras áreas fora desta bacia, excetuando-se aqueles gerados no Município de Mairiporã.
Artigo 58 - Os resíduos sólidos decorrentes de processos industriais, que não tenham as mesmas
características de resíduos domésticos ou sejam incompatíveis para disposição em aterro
sanitário, deverão ser removidos, conforme critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual
competente.
Seção III
Das Águas Pluviais e do Controle de Cargas Difusas
Artigo 59 - Serão adotadas medidas destinadas à redução dos efeitos da carga poluidora difusa
transportada pelas águas pluviais afluentes aos corpos receptores, compreendendo:
I - detecção de ligações clandestinas de esgoto domiciliar e efluentes industriais na rede coletora
de águas pluviais;
II - adoção de técnicas e rotinas de limpeza e manutenção do sistema de drenagem de águas
pluviais;
III - adoção de medidas de controle e redução de processos erosivos, por empreendedores
privados e públicos, nas obras que exijam movimentação de terra, de acordo com projeto técnico
aprovado;
IV - adoção de medidas de contenção de vazões de drenagem e de redução e controle de cargas
difusas por empreendedores, públicos e privados, de acordo com projeto técnico aprovado;
V - utilização de práticas de manejo agrícola adequadas, priorizando a agricultura orgânica, o
plantio direto e a proibição do uso de biocidas;
VI - intervenções diretas em trechos de várzeas de rios e na foz de tributários dos reservatórios
destinadas à redução de cargas afluentes;
VII - adoção de programas de redução e gerenciamento de riscos, bem como de sistemas
de respostas a acidentes ambientais relacionados ao transporte de cargas perigosas;
VIII - adoção de ações permanentes de educação ambiental e comunicação social direcionadas à
informação e à sensibilização de todos os envolvidos na recuperação e manutenção da qualidade
ambiental;
IX - adoção de programas de captação e reúso de água.
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CAPÍTULO VII
Do Sistema Gerencial de Informações – SGI e do Monitoramento da Qualidade Ambiental
da APRM–AJ
Artigo 60 - Fica criado o Sistema Gerencial de Informações – SGI com as atribuições de :
I - caracterizar e avaliar a qualidade ambiental da Bacia;
II - subsidiar as decisões decorrentes das disposições desta lei, constituindo referência para a
implementação de todos os instrumentos de planejamento e gestão da APRM–AJ;
III - disponibilizar os dados e as informações gerados aos agentes públicos e privados.
Artigo 61 - O Sistema Gerencial de Informações – SGI será constituído de:
I - Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental;
II - base cartográfica em formato digital;
III - representação cartográfica dos sistemas de infraestrutura implantados e projetados;
IV - representação cartográfica da legislação de uso e ocupação do solo incidente na APRM–AJ;
V - cadastro de usuários dos recursos hídricos;
VI - cadastro e mapeamento das licenças, autorizações, outorgas e autuações expedidas pelos
órgãos competentes;
VII - cadastro fundiário das propriedades rurais;
VIII - indicadores de saúde associados às condições do ambiente;
IX - informação das rotas de transporte das cargas tóxicas e perigosas;
X - representação cartográfica das áreas cobertas por matas e todas as formas de vegetação nativa
primária ou secundária nos estágios médio e avançado de regeneração;
XI - cadastro das ocupações regulares e irregulares.
§ 1º - Os dados para compor o cadastro de usuários dos recursos hídricos da APRM-AJ, de que
trata o inciso V deste artigo, serão disponibilizados pelo órgão estadual responsável pela outorga
do direito de uso dos recursos hídricos.
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§ 2º - Os dados para compor o cadastro e mapeamento das licenças, autorizações, outorgas e
autuações, de que trata o inciso VI deste artigo, serão disponibilizados, mensalmente, pelos
órgãos competentes.
§ 3º - Os indicadores de saúde associados às condições do ambiente, de que trata o inciso VIII
deste artigo, serão compostos de dados e informações encaminhados pelas Secretarias Estadual e
Municipais de Saúde.
§ 4º - O órgão estadual competente, em articulação com os municípios, disponibilizará ao SGI as
informações sobre as rotas de transporte das cargas tóxicas e perigosas na APRM–AJ, a que se
refere o inciso IX deste artigo.
§ 5º - A responsabilidade pela manutenção e coordenação do SGI será da Agência de Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê, por intermédio de Escritório Regional competente.
Artigo 62 - Caberá ao Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental, a que se refere o
inciso I do artigo 61 desta lei, monitorar:
I - o qualitativo e o quantitativo dos tributários dos reservatórios;
II - a qualidade da água dos reservatórios;
III - a qualidade da água tratada;
IV - as fontes de poluição;
V - as cargas difusas;
VI - a eficiência dos sistemas de esgotos sanitários;
VII - a eficiência do sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos
sólidos;
VIII - as características e a evolução do uso e ocupação do solo;
IX - as áreas contaminadas por substâncias tóxicas e perigosas;
X - o processo de assoreamento dos reservatórios.
Artigo 63 - Os órgãos da Administração Pública estadual e municipal, direta e indireta, as
concessionárias e demais prestadores de serviços públicos fornecerão ao órgão técnico da
APRM–AJ os dados e informações necessários à alimentação e à atualização permanente do
Sistema Gerencial de Informações – SGI.
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Artigo 64 - O órgão técnico da APRM–AJ, em conjunto com os órgãos e entidades da
administração pública, deverá avaliar anualmente o Programa Integrado de Monitoramento da
Qualidade Ambiental da APRM–AJ estabelecido no PDPA.
Parágrafo único - A execução do monitoramento deverá ser objeto de planejamento anual
envolvendo o órgão técnico da APRM–AJ e seus responsáveis.
Artigo 65 - São responsáveis pelo monitoramento da qualidade ambiental da APRM–AJ no
âmbito de suas atribuições:
I - os órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal com atuação na área de
meio ambiente, recursos hídricos, saúde, agricultura, saneamento e energia;
II - as concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgotos sanitários, gestão de resíduos sólidos;
III - os demais prestadores de serviços públicos nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos,
saúde, agricultura, saneamento e energia.
§ 1º - Fica sob a responsabilidade do órgão competente para o controle da poluição, no âmbito
estadual, ou do órgão ou entidade competente, na esfera municipal, sem prejuízo de outros dados
que venham a ser gerados ou requeridos para a bacia, disponibilizar as informações referentes ao
monitoramento:
x
1 - da qualidade da água dos reservatórios e seus tributários;
2 - das fontes de poluição;
3 - das áreas contaminadas por substâncias tóxicas e perigosas.
§ 2º - Fica sob a responsabilidade do órgão competente para a outorga do direito de uso dos
recursos hídricos, sem prejuízo de outros dados que venham a ser gerados ou requeridos para a
bacia, disponibilizar as informações referentes ao monitoramento:
1 - das vazões afluentes aos reservatórios;
2 - do processo de assoreamento dos reservatórios.
§ 3º - Fica sob a responsabilidade das concessionárias de águas e esgotos fornecer as informações
referentes ao monitoramento que realizam, sem prejuízo de outros dados que venham a ser
gerados ou requeridos para a bacia, envolvendo o monitoramento:
1 - da qualidade da água bruta captada para fins de abastecimento;
2 - da qualidade da água tratada para abastecimento público;
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3 - da eficiência dos sistemas de esgotos sanitá
rios.
§ 4º - Os dados da bacia gerados pelo Estado e pelos Municípios a respeito do monitoramento da
eficiência do sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos,
bem como do monitoramento das características e da evolução do uso e ocupação do solo, devem
ser disponibilizados no Sistema Gerencial de Informações– SGI.
Artigo 66 - São atribuições dos responsáveis pelo monitoramento da qualidade ambiental:
I - dar suporte técnico ao Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental;
II - executar as ações estabelecidas no Programa Integrado de Monitoramento da Qualidade
Ambiental;
III - disponibilizar os dados e informações resultantes do monitoramento ao Sistema Gerencial de
Informações – SGI e ao Órgão Técnico - Escritório Regional.
Artigo 67 - O Sistema de Monitoramento da Qualidade Ambiental será auditado pelo Comitê de
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT, no que se refere à execução do Programa de
Monitoramento da Qualidade Ambiental e à conferência dos dados fornecidos por meio de
contraprovas.
Artigo 68 - O Poder Público deverá dotar os órgãos da administração pública responsáveis pela
realização dos monitoramentos, produção de dados e informações referidos neste Capítulo, dos
equipamentos e estrutura adequados para implementar as normas estabelecidas nesta lei.
CAPÍTULO VIII
Do Licenciamento, da Regularização, da Compensação e da Fiscalização
Artigo 69 - O licenciamento, a regularização, a compensação e a fiscalização dos
empreendimentos, obras, usos e atividades na APRM–AJ serão realizados pelos órgãos estaduais
e municipais, no âmbito de suas atribuições, de acordo com o disposto nesta lei.
§ 1º - As leis municipais de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano observarão as diretrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse para a
preservação, conservação e recuperação dos mananciais definidas nesta lei.
§ 2º - O Subcomitê Juquery/Cantareira e o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBHAT, em articulação com o órgão técnico competente, deverão analisar as leis municipais de que
trata o § 1º deste artigo, verificando sua compatibilidade com as disposições desta lei.
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§ 3º - No caso de não observância, pelos Municípios, das diretrizes e normas ambientais e
urbanísticas a que se refere o § 1º deste artigo, as atividades de licenciamento e regularização
mencionadas nesta lei ficarão sob responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais, ouvido o
Município, quando couber.
§ 4º - O Estado deverá prestar apoio aos Municípios que não estejam devidamente estruturados
para exercer plenamente as funções relativas ao licenciamento, regularização, compensação e
fiscalização decorrentes desta lei.
Seção I
Do Licenciamento
Artigo 70 - Serão objeto de licenciamento pelos órgãos estaduais competentes, na forma desta
lei, além daquelas atividades já definidas na Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre
o controle da poluição do meio ambiente, e nas legislações federal e estadual:
I - a instalação ou ampliação de indústrias;
II - os loteamentos e desmembramentos de glebas;
III - as intervenções admitidas nas AROs;
IV - os empreendimentos definidos como de porte significativo, nos termos do artigo 71 desta lei;
V - as atividades de comércio e serviços potencialmente poluidoras;
VI - os empreendimentos em áreas localizadas em mais de um Município;
VII - a infraestrutura urbana e de saneamento ambiental.
§ 1º - Para fim de aplicação do disposto no inciso VII deste artigo, não são consideradas obras de
infraestrutura urbana e de saneamento ambiental as obras de pavimentação e drenagem nas
Subáreas de Urbanização Consolidada – SUCs, nas Subáreas de Urbanização Controlada – SUCts
e nas Subáreas de Urbanização Isolada Controlada - SUICts, que poderão ser licenciadas pelos
Municípios, observadas as normas técnicas aplicáveis.
§ 2º - As empresas concessionárias dos serviços de energia deverão exigir a regularização do
empreendimento para a ligação individual de energia, com exceção das solicitações incidentes em
SUC, SUCt e SUICt.
§ 3º - O Subcomitê Juquery/Cantareira deverá ser notificado da entrada do pedido de
licenciamento e análise dos empreendimentos de que trata este artigo.
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§ 4º - As atividades de licenciamento poderão ser objeto de convênio com os Municípios no qual
serão fixados as condições e os limites da cooperação.
Artigo 71 - Entende-se por empreendimentos de porte significativo, para efeito desta lei, aqueles
que apresentem:
I - 3.000m² (três mil metros quadrados) de área construída ou mais, para uso não residencial;
II - 2.000m² (dois mil metros quadrados) de área construída ou mais, para uso residencial;
III - movimentação de terra em área superior a 4.000m² (quatro mil metros quadrados) ou em
terrenos que apresentem declividade superior a 60% (sessenta por cento);
Parágrafo único - Entende-se como movimentação de terra, os cortes e aterros que envolvam
escavação, disposição, compactação, importação e exportação de solo, que se destinem a
terraplenagem.
Artigo 72 - Entende-se por atividades de comércio e serviços consideradas potencialmente
poluidoras para efeito desta lei:
I - garagens de ônibus e transportadoras;
II - equipamentos de saúde pública, sanatórios e similares;
III - laboratórios de análises clínicas;
IV - pesqueiros;
V - oficinas de manutenção mecânica, funilaria e pintura de veículos;
VI - centros de Detenção Provisória e Penitenciárias;
VII - cemitérios e crematórios;
VIII - mineração;
IX - parcelamento de solo e condomínios;
X - postos de abastecimento de combustíveis e lava rápidos;
XI - dutos e gasodutos.
Parágrafo único - A indicação de outras atividades potencialmente poluidoras poderá ser
estabelecida pelo órgão ambiental competente.
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Artigo 73 - As obras, empreendimentos e atividades não referidas no artigo 70 desta lei poderão
ser licenciadas pelos Municípios, sem a participação do Estado, desde que a legislação municipal
de parcelamento, uso e ocupação do solo tenha sido compatibilizada com as disposições desta lei.
Parágrafo único - O Município deverá contar com corpo técnico e conselho municipal de meio
ambiente, nos termos da legislação pertinente.
Artigo 74 - Poderão ser licenciadas pelos Municípios, sem a participação do Estado, as seguintes
obras, empreendimentos e atividades:
I - empreendimentos não relacionados no artigo 71 desta lei;
II - empreendimentos para uso não residencial de até 3.000m² (três mil metros quadrados) de área
construída;
III - empreendimentos para uso residencial de até 2.000m² (dois mil metros quadrados) de área
construída;
IV - movimentação de terra em área até 4.000m² (quatro mil metros quadrados) em terrenos que
apresentem declividade de até 60% (sessenta por cento);
V - desmembramentos em até seis partes, mantidos os lotes mínimos definidos nesta lei, de
acordo com provimento da Corregedoria Geral da Justiça;
VI - atividades de disposição e de reciclagem de Resíduo Sólido Inerte com área inferior a
10.000m² (dez mil metros quadrados);
VII - obras de pavimentação e drenagem nas Subáreas de Urbanização Consolidada – SUCs, nas
Subáreas de Urbanização Controlada – SUCts e Subáreas de Urbanização Isolada Controlada –
SUICts.
§ 1º - As atividades de disposição final de resíduos sólidos inertes, a que se refere o inciso VI
deste artigo, restringem-se àquelas cuja capacidade total não exceda 100.000m³ (cem mil metros
cúbicos) e que recebam uma quantidade de resíduos igual ou inferior a 150m³ (cento e cinquenta
metros cúbicos) por dia, sem prejuízo das demais licenças estaduais exigíveis.
§ 2º - O licenciamento das atividades, empreendimentos e obras de que trata este artigo
dependerá da compatibilização da legislação municipal de parcelamento, uso e ocupação do solo
às disposições desta lei e da existência de órgão de meio ambiente, corpo técnico e de conselho
municipal de meio ambiente, nos termos da legislação pertinente.
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Artigo 75 - Para os casos de parcelamento de solo e condomínios, residenciais ou não, a cotaparte mínima de terreno por unidade de uso será aquela exigida para o lote mínimo da subárea em
que os mesmos se localizam.
Artigo 76 - O licenciamento de que trata esta lei será feito sem prejuízo das demais licenças
exigíveis.
§ 1º - No caso de intervenções que envolvam a remoção de cobertura vegetal, esta fica
condicionada à prévia autorização do órgão competente.
§ 2º - O licenciamento de atividades agropecuárias será objeto de regulamentação específica.
§ 3º - Deverá ser objeto de regulamentação, aprovada no Subcomitê Juquery/Cantareira
e no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT, o licenciamento de
atividades que possam ser enquadradas como polos geradores de tráfego na APRM–AJ.
Artigo 77 - O pedido de licenciamento deverá ser instruído com os documentos necessários, na
forma a ser estabelecida em resolução pelo órgão estadual licenciador, e será acompanhado da
guia de recolhimento do valor monetário fixado para a análise pelo órgão competente.
Parágrafo único - Os pedidos de licenciamento de que trata esta lei terão o prazo máximo de 60
(sessenta) dias para serem examinados, contados a partir da data de seu protocolo, desde que
devidamente instruídos com toda a documentação necessária à análise pelo órgão competente.
Artigo 78 - Os órgãos ou entidades responsáveis por obras públicas a serem executadas na
APRM–AJ deverão submeter, previamente, os respectivos projetos ao órgão ambiental
competente que estabelecerá os requisitos mínimos para implantação destas obras, que poderá
acompanhar a sua execução.
Artigo 79 - A construção de Habitações de Interesse Social – HISs localizados nas Subáreas de
Urbanização Consolidada - SUCs, nas Subáreas de Urbanização Controlada - SUCts e nas
Subáreas de Urbanização Isolada Controlada – SUICts, poderá ser realizada em conformidade
com parâmetros urbanísticos diferenciados das condições previstas nesta lei, desde que garantida
a adoção das seguintes medidas
I - estabelecimento no Plano Diretor Municipal ou em legislação específica do município de
instrumentos jurídico-legais e urbanísticos diferenciados para implantação das HISs, sem prejuízo
das funções ambientais da área de intervenção, nos termos das disposições da Lei federal nº
10.257/01;
II - apresentação pelo agente responsável pela promoção da HIS de condições a serem definidas
pelo órgão licenciador;
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III - destinação das unidades habitacionais de HIS para atendimento exclusivo das populações
residentes na bacia e, prioritariamente, àquelas em situações de risco e/ou de comprometimento
da qualidade e quantidade dos mananciais da bacia hidrográfica;
IV - emissão de parecer técnico prévio ao licenciamento pelo Órgão Técnico Regional.
Parágrafo único - A execução/construção de HIS, desde que associada à implantação de PRIS
poderá ser dispensada da adoção dos mecanismos de compensação.
Seção II
Da Regularização
Artigo 80 - Os parcelamentos do solo, empreendimentos, edificações e atividades,
comprovadamente existentes até a data da publicação desta lei, que não atendam aos parâmetros
urbanísticos e ambientais nela estabelecidos deverão, em um prazo máximo de 12 (doze) meses,
prorrogável por igual período, submeter-se a um processo de regularização, que conferirá a
conformidade do mesmo, observadas as condições e exigências cabíveis.
§ 1º - O órgão ambiental competente providenciará ampla campanha de divulgação do disposto
no “caput” deste artigo, em até 12 (doze) meses a contar da data da publicação desta lei.
§ 2º - O prazo relativo ao processo de regularização a que se refere o “caput” terá início após o
término da campanha de que trata o §1º deste artigo.
§ 3º - Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, o órgão ambiental competente deverá
providenciar a aquisição de imagem de satélite ou aerofotogrametria da APRM–AJ, em escala
compatível, correspondente ao ano de aprovação desta lei.
Artigo 81 - A regularização dos parcelamentos do solo, de empreendimentos, de edificações e de
atividades na APRM–AJ fica condicionada ao atendimento das disposições definidas nos artigos
54 a 59 desta lei, garantida a compensação dos parâmetros urbanísticos básicos exigidos nesta lei,
ou na legislação municipal compatível, nas situações em que eles não estiverem atendidos,
excetuadas as ações compreendidas nos Programas de Recuperação de Interesse Social - PRIS.
Parágrafo único - A compensação de que trata o “caput” deste artigo deverá obedecer
às disposições dos artigos 84 a 94 desta lei.
Artigo 82 - Não se aplica o disposto nesta lei aos parcelamentos do solo,
empreendimentos, edificações e atividades regulares, implantados e licenciados de
acordo com a Leis nº 898, de 18 de dezembro de 1975 e a Lei nº 1.172, de 17 de
novembro de 1976, e demais diplomas legais estaduais ou federais e àqueles
efetivamente implantados anteriormente à vigência destas leis e regulares perante o
município.
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§ 1º - Os casos de ampliação ou alteração do uso e ocupação do solo deverão
atender ao disposto nesta lei.
§ 2º - O órgão licenciador estabelecerá, por ato próprio, as medidas necessárias à
adaptação às disposições desta lei dos parcelamentos de solo, empreendimentos,
edificações e atividades aprovadas até o ano de 1976 e implantados, parcial ou
totalmente, até o ano de 1981, verificados através do levantamento
aerofotogramétrico dos anos de 1980/1981.
Artigo 83 - Será admitido, única e exclusivamente, para os casos de regularização de que trata
esta lei, o lote mínimo de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) nas SUCs, SUCts e
SUICts.
Seção III
Da Compensação
Artigo 84 - A regularização do uso e a ocupação do solo em desconformidade com os parâmetros
e normas estabelecidos nesta lei, ou nas legislações municipais com ela compatibilizadas,
poderão ser efetuadas mediante a aprovação de proposta de medida de compensação de natureza
urbanística, sanitária ou ambiental.
Parágrafo único - Os procedimentos para a regularização do uso e ocupação do solo mediante
compensação não se aplicam às Áreas de Recuperação Ambiental 1 - ARAs 1, que sejam objeto
de Programas de Recuperação de Interesse Social – PRIS.
Artigo 85 - As medidas de compensação consistem em:
I - doação ao Poder Público de terreno localizado em Áreas de Restrição à Ocupação – AROs, ou
nas áreas indicadas para este fim pelo Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA
ou pelos Municípios como prioritárias para garantir a preservação do manancial;
II - criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, prevista no artigo 14, inciso
VII, da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras alternativas de criação e gestão
privada, pública ou mista de novas áreas especialmente protegidas;
III - intervenções destinadas ao abatimento de cargas poluidoras e recuperação ambiental na
APRM–AJ;
IV - permissão da vinculação de áreas providas de vegetação nativa em estágio médio ou
avançado de regeneração ao mesmo empreendimento, obra ou atividade, nos processos de
licenciamento e regularização, desde que situadas dentro dos limites da APRM–AJ, para
atendimento e cumprimento dos parâmetros técnicos, urbanísticos e ambientais estabelecidos
nesta lei;
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V - possibilidade de utilização ou vinculação das áreas a que se refere o inciso IV deste artigo que
apresentem excesso de área em relação à necessária ao respectivo empreendimento, a outros
empreendimentos, obras ou atividades, desde que sejam observados os parâmetros urbanísticos e
ambientais estabelecidos nesta lei;
VI - implantação, além das medidas previstas nos incisos I a V deste artigo, de alternativa
tecnológica e locacional que permita a manutenção do coeficiente de infiltração correspondente à
área permeável estabelecida para cada subárea de intervenção, no caso de não atendimento dos
índices de impermeabilização;
VII - pagamento de valores monetários que serão vinculados às medidas previstas nos incisos I a
V deste artigo, na forma a ser regulamentada.
§ 1º - As propostas de medidas de compensação serão analisadas pelo órgão competente para o
licenciamento de empreendimentos, usos e atividades na APRM–AJ.
§ 2º - Os órgãos competentes para análise das medidas de compensação poderão, se entenderem
necessário, solicitar ao órgão técnico parecer sobre a proposta de compensação requerida pelo
interessado.
§ 3º - Devem ser priorizadas a adoção das medidas compensatórias previstas nos incisos I a VI
deste artigo.
§ 4º - As medidas de compensação de que trata este artigo não serão admitidas no licenciamento
de novos empreendimentos, usos e atividades na APRM–AJ.
§ 5º - Para fins de cálculo de pagamento previsto no inciso VII deste artigo, os valores monetários
serão calculados na seguinte conformidade:
1 - para aquisição de área para atendimento do disposto nos incisos I e II deste artigo:
a) no caso de imóvel rural, será adotado o valor correspondente a 20 (vinte) Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo - UFESPs, ou outro índice que venha a substituí-lo, por metro quadrado de
área que extrapole os índices permitidos, relativos ao tamanho do lote e área construída,
prevalecendo o mais restritivo;
b) no caso de imóvel urbano, será adotado o valor venal do imóvel, na proporção de 0,5% (meio
por cento) para cada metro quadrado de área que extrapole os índices permitidos, relativos ao
tamanho do lote e área construída, prevalecendo o mais restritivo.
2 - para a execução de intervenções destinadas ao abatimento de cargas poluidoras na APRM-B,
conforme disposto no inciso III deste artigo, o valor da compensação corresponderá ao custo total
da intervenção, comprovado através de planilha orçamentária;
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3 - para a execução de intervenções destinadas à recuperação ambiental, conforme disposto no
inciso III deste artigo, o valor da compensação corresponderá ao custo total da recuperação do
dano causado, comprovado através de planilha orçamentária.
§ 6º - Aprovada a medida de compensação monetária, a Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo - CETESB poderá definir critérios para o pagamento parcelado, em até 12 (doze) meses, do
montante apurado.
Artigo 86 - Para vinculação de área não contígua, a área equivalente à compensação, vinculada ao
empreendimento licenciado, deverá ser demarcada mediante levantamento planialtimétrico,
devidamente descritas e gravadas nas matrículas, sendo de responsabilidade do proprietário sua
preservação e controle.
Artigo 87 - Serão admitidas como compensação, nos termos do disposto no inciso I do artigo 85
desta lei, áreas verdes livres de ocupação em SUC, SUCt e SUICt, desde que destinadas a praças
e áreas de lazer, garantida a permeabilidade.
Artigo 88 - Não serão aceitos para efeito de compensação, de acordo com o inciso IV do artigo
85 desta lei, em SUC, SUCt e SUICt, lotes livres de ocupação em loteamentos consolidados, com
infraestrutura implantada.
Artigo 89 - Os órgãos competentes para a análise da compensação requerida nos processos de
licenciamento e regularização deverão considerar que:
I - as medidas de compensação propostas representem ganhos para a produção de água e o
desenvolvimento sustentável da APRM–AJ, de acordo com os objetivos e diretrizes desta lei;
II - a comprovação de que o balanço final mensurável entre as cargas geradas pelo
empreendimento e as cargas limites referenciais por sub-bacia e por município seja igual ou
menor que o balanço das cargas definido pela aplicação dos dispositivos desta lei.
Artigo 90 - A regularização de empreendimentos, usos e atividades na APRM- AJ, mediante
compensação, nos termos de regulamentação a ser expedida pelo órgão ambiental, dependerá de
manifestação do Subcomitê Juquery/Cantareira.
Parágrafo único - O órgão licenciador deverá encaminhar ao Subcomitê Juquery/Cantareira,
para manifestação, parecer técnico de acordo com as medidas previstas no artigo 85 desta lei.
Artigo 91 - A compensação poderá ser aprovada no âmbito do município, desde que a legislação
municipal de parcelamento, uso e ocupação do solo esteja compatibilizada com esta lei e preveja
a aplicação do mecanismo de compensação, observados, em especial, os limites da competência
municipal para o licenciamento na APRM–AJ.
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Parágrafo único - As compensações que envolverem imóveis localizados em mais de um
município deverão ser aprovadas pelo órgão licenciador estadual, ouvidos os municípios
interessados.
Artigo 92 - Os valores monetários provenientes de compensação serão creditados na Subconta do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, instituído pela Lei nº 7.663, de 30 de
dezembro de 1991, relativa à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e devidos ao SubComitê
Juquery/Cantareira, e deverão ser:
I - integralizados até o final da execução das obras licenciadas mediante proposta de
compensação;
II – aplicados, obrigatoriamente, nas atividades ou finalidades estabelecidas quando da aprovação
das medidas de compensação.
Parágrafo único - Os valores de que trata o “caput” deste artigo poderão ser creditados ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente, quando se tratar de empreendimento cujo licenciamento seja do
âmbito municipal.
Artigo 93 - As compensações efetuadas nos processos de licenciamento e de regularização
deverão ser comunicadas pelos órgãos competentes à Agência de Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê, por meio de Escritório Regional competente, que manterá registro das mesmas, com os
seguintes dados:
I - histórico das análises efetuadas;
II - índices urbanísticos, ambientais e sanitários adotados;
III - parâmetros obtidos pela aplicação dos modelos de simulação que correlacionem o uso do
solo à qualidade, ao regime e à quantidade de água produzida na APRM–AJ;
IV - ganhos decorrentes das medidas de compensação.
Artigo 94 - As áreas já vinculadas para compensação, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 1.172,
de 17 de novembro de 1976, acrescido pela Lei nº 11.216, de 22 de julho de 2002, não poderão
ser objeto de ocupação ou qualquer outra forma de utilização, salvo a de preservação, sendo
responsabilidade do proprietário sua manutenção.
Seção IV
Da Fiscalização
Artigo 95 - A fiscalização será realizada de forma integrada e compartilhada por agentes
municipais e estaduais, que constituirão o Grupo de Fiscalização Integrada da APRM–AJ, na
169

forma a ser definida nesta lei e em regulamentação específica, devidamente aprovada pelo
Subcomitê Juquery/Cantareira.
§ 1º - Os representantes dos órgãos e entidades estaduais e municipais do Grupo de Fiscalização
Integrada serão credenciados como agentes fiscalizadores pelos órgãos que representam, após
capacitação técnica e treinamento, permitida a requisição de outros servidores da Administração
direta e indireta para atuarem como agentes fiscalizadores.
§ 2º - O Grupo de Fiscalização Integrada será sediado na APRM–AJ, no Escritório Regional da
Agência de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.
Artigo 96 - O Grupo de Fiscalização Integrada será composto de técnicos representantes dos
seguintes órgãos e entidades, indicados pelos respectivos dirigentes:
I - Prefeitura Municípal de Caieiras;
II - Prefeitura Municipal de Franco da Rocha;
III - Prefeitura Municipal de Mairiporã;
IV - Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista;
V - Prefeitura Municipal de São Paulo;
VI - Secretaria do Meio Ambiente, por meio de seus órgãos executores;
VII - Polícia Militar Ambiental;
VIII - Secretaria de Saneamento e Energia, por meio de seus órgãos executores;
IX - Concessionárias de serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos
na APRM–AJ.
Artigo 97 - Cabe ao Grupo de Fiscalização Integrada a adoção de medidas conjuntas para
manutenção e melhoria da quantidade das águas da APRM–AJ, mediante ações e projetos que
visem:
I - à realização de trabalhos efetivos de controle e de fiscalização na área da APRM–AJ, inclusive
o acesso à área do reservatório, incrementando parcerias que busquem otimizar a utilização dos
recursos humanos e materiais;
II - à implantação de uma rotina de fiscalização, desencadeando ações técnicas e administrativas,
orientando e/ou punindo rapidamente os infratores;
III - ao atendimento dos objetivos previstos nesta lei.
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Artigo 98 - Cabe aos integrantes do Grupo de Fiscalização Integrada:
I - efetuar vistorias em geral, levantamentos e inspeções;
II - verificar a ocorrência de infrações e proceder a autuações, no âmbito de suas competências;
III - lavrar autos de inspeções, advertência, apreensão de materiais, máquinas, equipamentos e
instrumentos utilizados no cometimento da infração, embargo de obra ou construção, multa
simples, fornecendo cópia ao interessado;
IV - propor aos órgãos da administração pública, encarregados do licenciamento e fiscalização, a
aplicação das penalidades de multa diária, interdição, definitiva ou temporária, demolição,
suspensão de financiamento e de benefícios fiscais, e as demais previstas em lei.
Artigo 99 - Os órgãos e entidades estaduais e municipais do Grupo de Fiscalização Integrada
credenciarão seus representantes como agentes fiscalizadores.
Artigo 100 - Quando obstados, os agentes fiscalizadores poderão requisitar força policial para o
exercício de suas atribuições.
Artigo 101 - A fiscalização integrada na APRM–AJ será dirigida a todos os empreendimentos,
obras, usos e atividades referidos nesta lei.
Parágrafo único - A fiscalização referida no “caput” deste artigo contará, necessariamente, com
a participação de agentes fiscalizadores designados por órgãos estaduais.
Artigo 102 - O Grupo de Fiscalização Integrada da APRM–AJ deverá ser notificado do protocolo
dos pedidos de licenciamento e análise dos empreendimentos, bem como das propostas de
compensação nos órgãos competentes.
CAPÍTULO IX
Do Suporte Financeiro
Artigo 103 - O suporte financeiro e os incentivos para a implementação desta lei e do Plano de
Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA serão garantidos com base nas seguintes fontes:
I - orçamentos do Estado, dos Municípios e da União;
II - recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, inclusive os advindos da
cobrança pelo uso da água;
III - recursos transferidos por organizações
universidades e outros agentes do setor privado;

não

governamentais,

fundações,
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IV - recursos oriundos de operações urbanas, conforme legislação específica;
V - compensações por políticas, planos, programas ou projetos de impacto negativo local ou
regional;
VI - compensações previstas nesta lei;
VII - compensações financeiras para Municípios oriundas de seus territórios inseridos nas
APRMs, com base em instrumentos tributários;
VIII - multas relativas às infrações desta lei;
IX - recursos provenientes de execução de ações judiciais que envolvam penalidades pecuniárias,
quando couber;
Parágrafo único - Alternativamente à participação com recursos financeiros, os agentes
indicados no inciso III deste artigo poderão participar diretamente das ações de recuperação e
preservação da APRM–AJ, incluída a compra e manutenção de terras, obras de recuperação
ambiental, atividades Educacionais e de apoio às comunidades, dentre outras a serem
desenvolvidas a partir das diretrizes desta lei e do Plano de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental - PDPA.
Artigo 104 - O Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT destinará recursos
financeiros auferidos com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e parcela dos recursos da
subconta do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, relativa a APRM–AJ, à
implementação de ações de monitoramento e controle, obras, aquisição de terras e outras
iniciativas, visando à proteção e recuperação.
CAPÍTULO X
Das Infrações e Penalidades
Artigo 105 - Constitui infração toda ação ou omissão que importe na inobservância dos preceitos
estabelecidos nesta lei.
Artigo 106 - Serão aplicadas as sanções previstas nos artigos 35 a 44 da Lei nº 9.866/97, às
infrações das disposições desta lei, do seu regulamento e dos padrões e exigências técnicas dela
decorrentes.
Artigo 107 - O produto da arrecadação das multas previstas nesta lei constituirá receita do órgão
ou entidade responsável pela aplicação das penalidades, devendo, obrigatoriamente, ser
empregado na APRM–AJ, especificamente na recuperação ambiental, em programas de
prevenção à poluição e em campanhas educativas.
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Artigo 108 - Os custos ou despesas resultantes da aplicação das sanções de interdição, embargo
ou demolição correrão por conta do infrator.
CAPÍTULO XI
Disposições Finais
Artigo 109 - O regulamento desta lei estabelecerá condições para a realização de uma ampla
campanha de divulgação da Lei Específica da APRM–AJ.
Artigo 110 - Os parâmetros urbanísticos básicos definidos nesta lei para as Áreas de Ocupação
Dirigida - AODs deverão ser reavaliados, periodicamente, de acordo com os dados do
monitoramento, visando a sua manutenção ou alteração.
§ 1º - A possibilidade de serem alterados os parâmetros referidos no “caput'” deste artigo,
mediante compensação, fica condicionada à verificação, a cada 4 (quatro) anos, de que o
funcionamento da infraestrutura de saneamento ambiental da APRM–AJ, existente e prevista,
esteja de acordo com a carga limite referencial por sub-bacia e por município.
§ 2º - A cada 4 (quatro) anos, o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental - PDPA deverá
fazer uma avaliação das Áreas de Recuperação Ambiental - ARAs e respectivos Programas de
Recuperação, podendo definir novas ARAs.
Artigo 111 - Esta lei será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados
da data de sua publicação.
Artigo 112 - Em face da extinção da Unidade Fiscal de Referência – UFIR, passa a ser
adotada, para efeito da aplicação das sanções previstas na Lei nº 9866, de 28 de
novembro de 1997, a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – UFESP, ou outro índice
que venha a substituí-la, mantendo-se a proporcionalidade.
Artigo 113 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias consignadas à Secretaria do Meio Ambiente e aos demais órgãos
envolvidos na implementação desta lei, ficando o Poder Executivo autorizado a promover, a
abertura de créditos adicionais suplementares.
Artigo 114 - Esta lei e sua Disposição Transitória entram em vigor na data de sua publicação.
Disposição Transitória
Artigo único - Até que seja criado, organizado e estruturado o Escritório Regional da Agência de
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, de que trata o § 2º do artigo 2º desta lei, o órgão técnico do
Sistema de Planejamento e Gestão da APRM–AJ será a Secretaria do Meio Ambiente do Estado
de São Paulo.
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