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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e 
reflexões desenvolvidas na instituição. 
 
O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. É uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, que reúne intelectuais e pesquisadores com formação em distintas áreas do 
conhecimento e de diferentes posições teóricas e político-partidárias. Fundado em 
1976, com sede em São Paulo, a instituição tem como principais objetivos o 
desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade brasileira e a consolidação de seu 
perfil institucional como um espaço plural de debates sobre as principais questões de 
ordem teórica e prática da atualidade. Destacam-se, aqui, os temas dos direitos e da 
justiça social, da constituição e consolidação da cidadania, das instituições 
democráticas, e da análise das políticas públicas de corte social. 
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RESUMO 

 
 

Este trabalho divide-se em três partes. Inicialmente apresenta-se um breve histórico do 

desenvolvimento e crescimento urbano da cidade de São Paulo desde o século XIX, 

enfatizando a análise da atual legislação urbanística formulada no ano de 1972 e considerando 

a sua inadequação e desfiguração em virtude das inúmeras alterações sofridas desde sua 

implantação. 

Na segunda parte, analisam-se as relações entre a propriedade da terra e os diversos 

problemas ambientais na cidade de São Paulo, tendo como referência os resultados de uma 

pesquisa concluída pelo Cedec em 1994. Para tanto, foram escolhidas algumas variáveis 

visando verificar os problemas ambientais sobre os quais as características da propriedade da 

terra e o nível de segurança econômica têm maior impacto. 

A terceira parte centra-se na análise dos problemas relacionados com a ocupação das 

Áreas de Proteção aos Mananciais, que abrange toda a Região Metropolitana de São Paulo, 

notadamente as proximidades das bacias das represas Billings e Guarapiranga, na região sul da 

cidade.  

A Lei de Proteção aos Mananciais, existente desde 1976, tem gerado contradições que 

acentuam o processo de segregação social na cidade. Ao não reconhecer a enorme 

concentração populacional existente nas áreas de mananciais, desobriga-se a ação do Poder 

Público a dar respostas aos problemas da falta de moradia e da falta de infra-estrutura básica 

adequada, medidas que evitariam a degradação dessas áreas e o comprometimento dos recursos 

hídricos.  

Além de analisar os impactos da obsolescência da Lei de Proteção aos Mananciais 

sancionada em 1976, o texto apresenta uma síntese das iniciativas que viabilizaram a 

aprovação e a sanção da Lei de Proteção aos Mananciais, em 1997. 
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I. SÃO PAULO: CRESCIMENTO HORIZONTAL, EXCLUSÃO E 
SEGREGAÇÃO SOCIAL 

 

São Paulo tem uma população de 10,2 milhões de habitantes e, juntamente com outros 

38 municípios, forma a região metropolitana (RMSP), um dos maiores aglomerados urbanos do 

mundo, com mais de 16 milhões de habitantes. 

Existem notórias diferenças entre as regiões em relação ao acesso à infra-estrutura 

urbana (água, esgoto, transporte, lazer, áreas verdes, comércio, serviços públicos). Os bairros 

com melhor infra-estrutura são aqueles  onde, geralmente, residem as camadas de maior poder 

aquisitivo, o que tem sido uma  constante desde o início do processo de expansão urbana da 

cidade a partir do final do século passado. 

A cidade foi se expandindo de forma horizontal e teve um vertiginoso crescimento a 

partir da década de 50 - quando da aceleração do processo de desenvolvimento industrial. 

Nesse processo, a periferia constituiu-se no espaço reservado às camadas de menor renda. Essa 

dinâmica de urbanização gerou um quadro de segregação social e de acesso desigual aos bens e 

serviços públicos que prevalece até hoje.  

O crescimento da cidade de São Paulo encontra dois momentos bem  marcantes. O 

primeiro, na passagem do século XIX ao XX, com a abolição da escravidão e a introdução da 

cultura cafeeira. O café proporcionou a vinda de mão-de-obra imigrante (principalmente 

italiana) não só para o trabalho agrícola, mas também para as primeiras indústrias que 

começaram a ser instaladas na cidade. Nesse período, o contingente populacional cresceu quase 

300%. Em 1890 a cidade tinha 64.934 habitantes, atingindo 239.820 habitantes em 1900. 

O ritmo acelerado do crescimento populacional, sobretudo da população de baixa renda, 

estimulou a formação de casas coletivas, no geral habitações exíguas e insalubres nas quais 

residiam os trabalhadores imigrantes. As “vilas operárias” se instalaram na região periférica 

num raio de 10 a 15 quilômetros em torno da cidade.  

A progressiva ocupação do espaço urbano de São Paulo se dá a partir da expansão da 

cidade em direção à periferia e aos municípios vizinhos. Isso porque foi delegada à iniciativa 

privada as providências relacionadas à ocupação do solo urbano, principalmente no que se 

refere à habitação e ao transporte. Com isso a população trabalhadora, devido à falta de 

recursos, tende a ser expulsa da região central e segregada em áreas mais distantes. 
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Um segundo momento importante do crescimento da cidade ocorreu a partir da 

mudança do padrão de acumulação do capital, direcionado para o desenvolvimento industrial. 

Esse processo inicia-se na década de 30 e tem seu auge nos anos 50, a partir da formação dos 

grandes aglomerados urbano-industriais. 

Inicia-se, então, um processo de urbanização descontrolado que dá origem ao fenômeno 

da urbanização por expansão das periferias. A cidade não tinha infra-estrutura urbana 

necessária para dar conta do elevado fluxo migratório. Diante dessa realidade, os novos 

moradores viram-se obrigados a construir suas moradias nas zonas periféricas, locais ainda 

desprovidos de serviços urbanos básicos como água, luz, esgoto, pavimentação, postos de 

saúde etc. 

Esse processo se acentua na década de 60. À expansão urbana soma-se um estímulo à 

especulação imobiliária, gerando os vazios urbanos - enormes terrenos adquiridos por 

empreendedores imobiliários à espera da valorização. Estes foram valorizados por meio do 

investimento público na implementação da rede de serviços urbanos básicos nos bairros 

habitados pelos setores de maior poder aquisitivo. Fato que não ocorreu nas periferias devido 

aos elevados custos de implantação dos equipamentos, ao difícil acesso a essas regiões e ao 

descaso do poder público perante os problemas enfrentados pela população carente. 

Em diversos momentos do processo de urbanização por expansão das periferias, 

configuraram-se lutas urbanas - invasões de terras e lutas por bens e serviços de caráter 

coletivo: água, esgoto, pavimentação de ruas, transportes coletivos, centros de saúde, creches 

etc. Os setores mais excluídos passam a reivindicar terra, moradia, bens e serviços básicos 

através dos movimentos sociais urbanos (Jacobi, 1989; Doimo, 1995). Essas demandas 

estavam relacionadas, direta ou indiretamente, às carências urbanas que os moradores 

enfrentavam no seu cotidiano.  

1. CRESCIMENTO HORIZONTAL E LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

Simultaneamente ao crescimento por expansão das periferias, e até antes da segunda 

metade da década de 50, os planos que restringiam o uso e ocupação do solo se limitaram a 

normatizar a região central da cidade e os bairros onde habitavam pessoas com elevado poder 

aquisitivo. Os projetos urbanísticos e, em especial, a expansão da rede viária, concentraram-se 

nas áreas central e intermediária da cidade. 
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A partir da década de 50, o Poder Público municipal inicia estudos sobre o 

desenvolvimento da estrutura urbana1. Esses estudos não se limitavam apenas às obras viárias, 

abordavam também outros aspectos como o processo de urbanização, a polarização entre o 

centro e as regiões periféricas, as carências urbanas, o uso do solo, os equipamentos públicos e 

a infra-estrutura social. A principal inovação legal é a definição dos coeficientes de 

aproveitamento (CA) dos lotes na área urbana. 

No final da década de 60, contratou-se um consórcio formado por empresas brasileiras e 

americanas para a elaboração do PUB – Plano Urbanístico Básico. Tratava-se de um estudo 

sobre a estrutura urbana que abrangia aspectos populacionais, territoriais, sociais, econômicos, 

administrativos e financeiros, e que incluía projeções sobre a cidade até o ano de 1990, mas 

não foi implementado por falta de sustentação técnico-política.  

No entanto, algumas das propostas do PUB foram posteriormente incorporadas ao 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado/PDDI de 1971. Este definia sobretudo objetivos e 

diretrizes básicas genéricas, categorias e zonas de uso do solo, com os respectivos índices 

máximos de aproveitamento e ocupação; classes de vias com as respectivas funções e 

características; classes de áreas verdes, padrões e metas de atendimento para equipamentos e 

serviços públicos.  

Em 1972 é aprovada a Lei de Zoneamento como decorrência do PDDI, visando, 

principalmente, regulamentar a intensidade do uso do solo dividindo a cidade em oito zonas de 

uso. Um dos objetivos desta proposta era “descongestionar” o centro da cidade e facilitar o 

deslocamento da população entre a moradia, o trabalho e outros serviços. Apostava-se na 

formação de centros secundários que tivessem serviços diversificados, na criação de pólos 

industriais em diversos pontos da cidade - notadamente nas zonas leste e extremo sul da cidade 

- e na fluidez gerada pela construção de vias expressas.  

As oito zonas de uso em que se dividiu a cidade foram as seguintes: 

• Zona de uso 1 (Z-1) – “zonas estritamente residenciais”, situadas geralmente em 

bairros de alto padrão com coeficiente de aproveitamento 1, o que significa que 

somente se poderá construir uma edificação com área máxima construída igual à 

área do lote. 

                                            
1 O mais inovador é o Plano SAGMACS coordenado pelo padre francês Louis Joseph Lebret, vinculado à Escola 
de Economia Humana. 
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• Zona de uso 2 (Z-2) – “zonas estritamente residenciais”, onde também é permitido o 

uso comercial, prestação de serviços, atividades industriais e institucionais de 

pequeno porte, também com  coeficiente de aproveitamento 1. Nos casos de edifícios 

residenciais, somente poderão ser construídos numa área máxima até duas vezes 

maior que a área do lote. 

• Zona de uso 3 (Z-3) – “zonas de uso predominantemente residencial”, de densidade 

demográfica média, criada para a formação dos centros dos bairros. A área máxima 

de construção vai de 2.5 a 4 vezes a área do lote. É uma zona que permite a 

existência de residências, prédios, atividades comerciais e, inclusive, pequenas 

indústrias. 

• Zona de uso 4 (Z-4) – “zonas de uso misto com densidade demográfica média-alta”, 

reúnem atividades típicas de subcentros regionais, permitindo também o uso 

residencial. O coeficiente de aproveitamento é de 3 a 4 vezes a área do lote. 

• Zona de uso 5 (Z-5) – “zonas de uso misto com densidade demográfica alta” e que  

correspondem a regiões tipicamente centrais. O coeficiente de aproveitamento é 

entre 3,5 e 4 vezes a área do lote. 

• Zona de uso 6 (Z-6) – “zonas de uso predominantemente industrial”. O uso 

residencial, comercial e de serviços são permitidos, com restrições, para incentivar o 

uso industrial e comercial de grande porte. O coeficiente de aproveitamento é de 1,5. 

• Zona de uso 7 (Z-7) – “zonas de uso estritamente industrial que permitem um 

pequeno aproveitamento do lote”. Coeficiente de aproveitamento igual a 0,8. 

• Zona de uso 8 (Z-8) – “zonas de uso especial” e outras funções que precisam de 

maior estudo. 

As alterações ocorridas na Lei de Zoneamento valorizaram as áreas que já dispunham 

de infra-estrutura urbana, estimulando assim a implantação de projetos imobiliários de alto 

padrão que reforçaram o processo de exclusão social e a configuração de duas cidades: a 

“legal” e a “ilegal”.  

A cidade “ilegal” implica na existência de irregularidades em quase 70% da área 

construída do município, tais como: a construção fora dos padrões arquitetônicos, lote 
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subdividido e  arruamento fora dos cadastros da prefeitura, o que impede a sua regularização.  

Dados publicados no Mapa da Exclusão/Inclusão Social da Cidade de São Paulo 

(EDUC, 1996) revelam que a “cidade ilegal” é composta pelos distritos que tiveram maior 

crescimento demográfico entre 1991 e 1996, sendo que a maioria dos bairros “legais” perderam 

população. 

As camadas sociais de baixa renda tinham, até o início da década de 80, sua opção de 

moradia em loteamentos localizados nas regiões periféricas, no geral desprovidos de infra-

estrutura urbana, predominando a auto-construção. Na década de 90  houve uma retração deste 

processo, aumentando a ocupação ilegal de terras e a compra de terrenos em loteamentos 

irregulares (sem título de propriedade) que não cumprem as exigências urbanísticas básicas. 

A maior parte dos novos loteamentos se localiza em áreas de baixo custo, loteadas de 

forma inescrupulosa e sem atender às exigências legais. Nessas regiões concentra-se o maior 

contingente populacional de baixa renda - regiões leste e sul da cidade. Localizam-se em áreas 

irregulares e impróprias, encostas, várzeas2, córregos e, principalmente, áreas de proteção 

ambiental como reservas de Mata Atlântica e áreas de mananciais, multiplicando os agravos ao 

meio ambiente. 

Aproximadamente 1,3 milhão de pessoas residem próximas às represas Guarapiranga e 

Billings, acentuando o processo de  degradação das fontes de água. As ocupações clandestinas 

nessas áreas - conseqüência indireta da obsolescência e ineficácia da Lei de Proteção aos 

Mananciais de 1976 - contribuem para a desvalorização desses terrenos e comprometem as 

fontes de abastecimento de água de milhões de habitantes da Região Metropolitana de São 

Paulo. As represas se tornam receptáculos de lixo e esgoto doméstico e, somente na represa 

Billings, calcula-se que há um despejo de 1.000 toneladas de esgoto por dia. 

 

2. A LEI DE ZONEAMENTO EM QUESTÃO 

2.1. A polêmica em torno da Lei de Zoneamento 
 

São Paulo está deixando de ser uma cidade industrial para se converter numa cidade 

prestadora de serviços, mudando o perfil das atividades realizadas no espaço urbano. Apesar da 

                                            
2 Terrenos alagadiços ou sujeitos a enchentes, geralmente localizados em áreas degradadas.  
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proibição legal, cada vez mais instalam-se empresas prestadoras de serviços - academias de 

ginástica, clínicas, escritórios comerciais, lojas, showrooms, imobiliárias, ateliês, escolas –, 

desfigurando o perfil das regiões residenciais. 

Nos últimos anos, os moradores de bairros estritamente residenciais, onde é proibida a 

verticalização (Z-1), têm se organizado para defender o zoneamento definido pela legislação e, 

principalmente, para garantir a preservação da sua qualidade de vida. No entanto, a fiscalização 

do poder público, que deveria fechar os locais ilegais e multar seus donos, confronta-se com as 

práticas de corrupção prevalecentes e a cobertura que estas recebem de políticos e 

administradores regionais, cargos-chave na administração pública.  

Um dos principais meios de resistência, denúncia e mobilização tem sido o Movimento 

Defenda São Paulo, que congrega 250 associações de moradores. Este tem se estruturado a 

partir de movimentos de moradores de bairros de classe média, que se organizam para protestar 

contra a construção de shopping centers em áreas residenciais, contra as mudanças 

indiscriminadas de zoneamento e contra a construção de obras públicas que desfiguram as 

características de bairros residenciais.  

O que se observa é a existência de duas visões a respeito da dinâmica do setor prestador 

de serviços. De um lado existem aqueles que defendem o respeito à Lei de Zoneamento, pelo 

fato de ser  uma forma de preservar a qualidade de vida na cidade3. Para estes, a 

responsabilidade pelo desrespeito à Lei de Zoneamento recai sobre o Executivo em virtude da 

precária fiscalização e/ou conivência com os grupos de interesse4. Os especialistas consideram 

que o zoneamento é um importante instrumento de planejamento do uso do solo urbano, que 

está sendo desrespeitado pela corrupção administrativa, com a colaboração de políticos 

oportunistas e cidadãos sem espírito público. 

Por outro lado, existem comerciantes e empresas de serviços que pressionam o poder 

público para mudar o tipo de zoneamento nas regiões Z-1. Mas também há especialistas que 

são favoráveis a uma ocupação mista das zonas estritamente residenciais, propondo o fim deste 

tipo de uso. Para alguns arquitetos e urbanistas, o uso misto da cidade é uma tendência mundial 

e não implica em empreendimentos de grande porte que requeiram estudos de impacto 

                                            
3 Entre os muitos existentes destaca-se o Movimento Defenda São Paulo que se tornou notável por exigir respeito 
à Lei de Zoneamento como uma forma de garantir a qualidade de vida nos locais considerados residenciais e de se 
contrapor a especulação imobiliária.   
4 Jornal da Tarde, 09/11/95. 
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ambiental. Segundo estes,  a Lei de Zoneamento, feita com base nos padrões da cidade na 

década de 60, precisa de uma urgente revisão.  Enquanto isso não acontece, o comércio vai se 

instalando irregular e indiscriminadamente em áreas onde há demanda. 

Além da crescente violação do zoneamento, principalmente nas áreas exclusivamente 

residenciais, há uma série de mecanismos que o poder público utiliza para obter recursos 

financeiros da iniciativa privada em troca da alteração do coeficiente de aproveitamento e das 

características do zoneamento. Isso possibilita que  os proprietários construam acima do que é 

permitido por lei. Esses recursos são utilizados pelo poder público tanto para a construção de 

“moradias de interesse social” para pessoas carentes, como para a construção de grandes obras 

de infra-estrutura urbana. Os mecanismos utilizados são basicamente dois:  

• Operação Interligada. É um mecanismo que objetiva envolver a iniciativa privada 

para solucionar os problemas das habitações precárias. Criado pela lei nº 10.209 de 9 

de dezembro de 1986 durante a gestão Jânio Quadros (1986-1988), foi utilizado 

pelos prefeitos que o sucederam - Luiza Erundina (1989-1992) e Paulo Maluf (1993-

1996). Os defensores desses mecanismos argumentam que a autorização pela 

Prefeitura, de obras realizadas pela iniciativa privada, representa uma possibilidade 

de acesso à moradia para os grupos mais carentes. 

• A Operação Urbana . É um instrumento legal criado no Plano Diretor de 7/11/1988 

que visa incentivar a participação da iniciativa privada na implementação de 

programas/ações urbanísticas de importância para a cidade. Durante a gestão de 

Luiza Erundina foi realizada a “Operação Urbana Anhangabaú”, com o objetivo de 

reurbanizar o Vale do Anhangabaú  revitalizando o centro da cidade. Para 

concretizar essa intervenção urbanística, procurou-se a participação da iniciativa 

privada a partir dos seguintes incentivos: exceções à legislação de parcelamento, uso 

e ocupação do solo; regularização das construções em desacordo com a legislação; 

transferência do potencial construtivo não utilizado dos prédios de valor histórico ou 

arquitetônico localizados no perímetro da operação. O incentivo a essa operação 

objetivava criar condições para que os proprietários dos imóveis beneficiados com as 

obras viárias gerassem recursos para  viabilizar o programa. Para tanto criou-se o 

CEPAC – Certificado de Potencial Adicional de Construção. A aquisição desse 

certificado era uma forma de arrecadar recursos antecipadamente para que o poder 

público pudesse investir e concretizar projetos urbanísticos. 
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2.2. A Lei de Zoneamento e as tentativas de alteração – as polêmicas em torno do Plano 
Diretor 

 

No que diz respeito à legislação urbanística, a Constituição de 1988 determina que cada 

cidade com mais de 20.000 habitantes elabore um Plano Diretor como instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. 

Além de princípios genéricos, a Constituição incorpora algumas bandeiras do 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que visa coibir o uso especulativo da terra. O que 

faculta ao poder municipal, nos termos da lei federal, exigir do proprietário do solo urbano não 

edificado, subtilizado ou não utilizado, que promova seu aproveitamento adequado, sob pena, 

sucessivamente, de: 1) parcelamento ou edificação compulsórios, 2) imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, 3) desapropriação com 

pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 

Nacional.  

Se por um lado essas determinações trazem grandes avanços no âmbito municipal, por 

outro, a sua regulamentação depende de uma lei federal que vem sendo protelada há muitos 

anos. Dentre os motivos para a não regulamentação, observa-se que os especuladores 

imobiliários exercem grande pressão para que não haja política urbana nessa direção, 

notadamente de esvaziar o conteúdo anti-especulativo incluído na proposta de uma nova Lei 

Federal de Desenvolvimento Urbano, complementar à Constituição de 1988. 

2.2.1. Gestão Luiza Erundina  

Em 1988 o PT ganha as eleições municipais na cidade de São Paulo. A primeira gestão 

do PT na maior cidade do Brasil gerou grande expectativa pelo programa  inovador proposto 

para administrar a cidade, resultado das polêmicas propostas defendidas durante o processo 

eleitoral: inversão de prioridades, participação popular, descentralização e conselhos populares. 

Durante a gestão da ex-prefeita Luiza Erundina, elaborou-se um projeto de Plano 

Diretor no qual, mais do que diretrizes sobre o desenvolvimento da cidade nos seus diversos 

aspectos – econômico, social, político e ambiental –, foram privilegiadas medidas concretas 

que visavam a alteração na forma como era produzido o espaço urbano, e na forma de uso e 

ocupação do solo. O principal objetivo do projeto, amparado na Lei de Zoneamento de 1972, 

era criar condições para resolver o problema habitacional em São Paulo, ampliando a 
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quantidade de terra adensável, desincentivando práticas especulativas e criando condições para 

eliminar a segregação social existente. Procurava-se  incentivar o adensamento da região 

central da cidade e, assim, otimizar o uso de uma infra-estrutura urbana ociosa fora dos 

horários de trabalho.  

Entre as medidas propostas no projeto da gestão do PT, destaca-se o chamado “solo 

criado”, ou seja, a venda do direito a construir acima de um coeficiente único de 

aproveitamento estabelecido em toda a cidade a partir da sua divisão em zonas adensáveis e 

não-adensáveis, eliminando a diferença entre os coeficientes de aproveitamentos das zonas 

propostas em 1972. 

Nas zonas adensáveis existiria um estoque de área edificável determinado por uma série 

de estudos urbanísticos, considerando-se a capacidade da infra-estrutura urbana de tal forma 

que, se algum proprietário desejasse construir além do coeficiente único, poderia obter  

autorização por meio do pagamento à Prefeitura. O preço da outorga onerosa para construir 

corresponderia ao valor venal do terreno em questão. 

De acordo com essa proposta não haveria mais zonas na cidade que monopolizassem a 

capacidade de adensamento (somente  10% do espaço urbano), uma vez que se estenderia essa 

capacidade para outros bairros. Por meio desse projeto propunha-se  incentivar a redução do 

preço da terra, assim como estimular a construção civil.  

O aspecto inovador da proposta do solo criado é que todos os proprietários teriam o 

mesmo direito de construir, eliminando as iniqüidades decorrentes da diferença de valores do 

potencial construtivo que lhes era doado, muitas vezes sem justificativa técnica . 

Essa proposta gerou muitas críticas, principalmente dos setores  imobiliário e da 

construção civil, notadamente em relação à  redução dos coeficientes de aproveitamento que, 

no seu entender, geraria uma desvalorização dos lotes. Para implementar a redução do 

coeficiente de aproveitamento em toda a cidade, o poder público previa um período de 

transição de dois anos. No primeiro semestre, o proprietário  poderia usufruir do coeficiente 

determinado para seu lote, e no semestre seguinte apenas poderia utilizar ¾ do coeficiente; no 

terceiro semestre utilizaria a metade do coeficiente e no quarto semestre poderia utilizar apenas 

¼ de seus direitos. 

A versão final do Plano Diretor, apesar do seu “relativo consenso”, continuou gerando 
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uma série de polêmicas e acabou sendo retirada da Câmara Municipal em 12.02.93 pelo recém 

eleito prefeito Paulo Maluf. 

2.2.2. Gestão Paulo Maluf 

O projeto da administração Paulo Maluf parte do mesmo princípio do projeto da gestão 

Luiza Erundina: a necessidade de adensar a região central da cidade para aproveitar melhor a 

infra-estrutura urbana existente. No entanto, a grande diferença está no fato de que o projeto da 

gestão Maluf, além de preservar a legislação de zoneamento vigente na cidade, abria espaço 

para o aumento do coeficiente de aproveitamento (CA) até um máximo de 8 vezes o tamanho 

de um determinado lote.  

Atualmente, a cidade possui uma área total construída de aproximadamente 300 

milhões de metros quadrados, tendo um estoque de áreas a serem construídas de 800 milhões 

de metros quadrados. Com o novo projeto,  o poder público pretendia ampliar o estoque para 

1,09 bilhão de metros quadrados, representando um crescimento em 25%. Essas diretrizes de 

alteração do coeficiente de aproveitamento criariam condições para a construção de enormes 

torres residenciais ou comerciais. 

Para os críticos, a proposta de Maluf era absurda na medida em que pretendia adensar 

com grandes edifícios-torre a região central, muito saturada e não suportando mais o volume de 

trânsito existente. Segundo estes, o adensamento deveria dar-se em regiões distantes das áreas 

centrais e com infra-estrutura capaz de ser potencializada. O novo coeficiente é visto como um 

indexador imobiliário e um instrumento urbanístico que favorece o mercado em detrimento da 

qualidade de vida. Argumenta-se também que não se pode estimular o adensamento sem levar 

em consideração a capacidade de circulação da cidade. 

Os que defendem  a proposta enfatizam que esta acompanha a tendência mundial da 

verticalização. Além disso, argumentam que o Poder Público receberá recursos, posto que os 

interessados em construir acima do coeficiente determinado pela lei pagarão uma contrapartida 

financeira.  

No entanto, o ex-prefeito Paulo Maluf acabou não enviando a proposta à Câmara 

Municipal, vigorando, ainda, a Lei de Zoneamento de 1972.  
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II. AS RELAÇÕES ENTRE AGRAVOS AMBIENTAIS E A 
PROPRIEDADE DA TERRA 

As relações entre propriedade da terra e os problemas ambientais são analisadas nesta 

seção, tendo como referência  pesquisa coordenada por Pedro Jacobi, no CEDEC, concluída  

em 1994, como parte integrante de projeto apoiado e coordenado pelo SEI5. 

Um primeiro aspecto a ser ressaltado refere-se às relações entre tipos de moradia e 

condições de moradia, com particular ênfase à população favelada, que hoje representa 19% do 

total da população da cidade, e aos moradores de casas unifamiliares precárias.  

A população favelada habita geralmente em áreas ocupadas ou invadidas, tanto de 

propriedade pública como privada, não possuindo a propriedade do lote, mas adquire a moradia 

(barraco de madeira ou outro material,  inclusive de alvenaria) como parte do comércio que se 

verifica em todas as favelas. O fato  é que o morador em favela, apesar de possuir o barraco, 

não é proprietário do terreno. As casas unifamiliares precárias, na sua maioria localizadas em 

loteamentos periféricos, onde o morador é proprietário, tendo adquirido o lote em condições 

legais, sujeita-se, entretanto, à chamada ilegalidade, porque o loteamento não se adapta às 

normas urbanísticas. Isto tem gerado a multiplicação do que se convencionou em denominar de 

“loteamentos clandestinos”.  

Observando os dados como um todo, verifica-se que do total da população favelada 

quase 40% mora em terreno invadido, 16% em terreno cedido ou emprestado, 43% em terreno 

que considera próprio, apesar da ambigüidade com a situação de favelado, e 2%  de aluguel. A 

população favelada está localizada, predominantemente, nas regiões periféricas 

(aproximadamente 65%)6, mas ainda é significativo o número de favelas em regiões habitadas 

por setores de classe média.  

Os indicadores de infra-estrutura no local de moradia refletem as desigualdades,  

confirmando a lógica prevalecente de urbanização. Da população residente em moradias 

próprias e localizadas em bairros periféricos 63% tem ruas urbanizadas. Esse percentual cai 

para 32% quando se trata de população favelada. 

Em relação ao acesso à rede de esgoto o quadro é quase idêntico. A análise do tipo de 

                                            
5 Pesquisa sobre Problemas Ambientais e Qualidade de Vida na Cidade de São Paulo: Percepções, Práticas e 
Atitudes dos Moradores. SEI/CEDEC, 1994. 
6 Dados apresentados por Susana T. Pasternak  
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moradia e sua relação com a infra-estrutura no entorno mostra como os indicadores de 

precariedade quanto à pavimentação e à rede de esgotos se refletem, principalmente, na 

população residente em favelas e moradias auto-construídas. Das famílias faveladas, apenas 

33% tem ruas pavimentadas e 36% acesso à rede de esgotos; já entre os moradores em casa 

unifamiliar precária, 64% possui pavimentação e 53% rede de esgoto. Quanto à cobertura da 

rede de água, o percentual é de 89%  e 88%; iluminação pública 77% e 87% e coleta de lixo 

76% e 86% na favela e casa unifamiliar precária respectivamente. Observa-se também que 

74% dos moradores nas favelas têm coleta três vezes por semana.  

A pesquisa revela que a oferta permanente de certos serviços básicos não impede que a 

precariedade na propriedade da terra repercuta, decisivamente, na qualidade ambiental. A 

análise das características do entorno mostra as diferenças no impacto de cada um dos 

componentes, notadamente no que se refere àqueles7 que representam  potenciais agravos à 

saúde, quando próximos ao local de moradia da população. 

O peso de cada um desses fatores de agravo ambiental nas áreas mais carentes repercute 

de forma muito mais significativa nos estratos de menor renda - 30% das famílias  moram nas 

proximidades de várzeas; quase 60% vivem próximas de córregos; 35% estão sujeitas a 

enchentes e 25% moram próximas a um  lixão. 

A situação se inverte quando se trata de entornos como áreas verdes, praças e parques 

públicos. Enquanto aproximadamente 60% das famílias dos estratos de maior renda moram 

próximas a áreas verdes, nos estratos de menor renda isso representa menos de 35%, o que 

também se observa em relação às praças e parques públicos. 

Essa situação de polarização quanto à vivência ou não dos agravos ambientais gera uma 

dinâmica que pode ser chamada de “homogeneidade territorial” - enquanto os estratos mais 

altos da população desfrutam das regiões mais favoráveis em termos socioambientais, nos 

estratos mais carentes há uma convergência dos três problemas ambientais urbanos: moradias 

próximas às áreas de várzeas e de córregos, bem como de casas afetadas pelas enchentes. 

Confrontando, portanto, os domicílios próximos a córregos e áreas sujeitas a enchentes, 

que representam respectivamente 44% e 32% do total da amostra, observa-se que, de um total 

de 437 domicílios que no entorno da sua moradia têm córrego, 55% habitam áreas sujeitas a 

                                            
7 Refere-se às várzeas, córregos, áreas de enchentes, terrenos baldios e lixões. 
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enchentes. 

 

TABELA I 
 

PRINCIPAL PROBLEMA DO BAIRRO – POR TIPO DE DOMICÍLIO  
(% de domicílios) N = 1.000 

Problema 
Apartamen-
to Uni-
familiar 

Casa 
Unifamiliar 

Casa 
Unifamiliar  

Precária 

 
Favela 

 
Cortiço 

 
Total 

Qualidade da Água 10,3 5,3 9,8 5,2 5,9 6,5 

Poluição dos Rios 1,4 4,6 8,7 11,0 5,9 5,7 

Enchentes 4,1 3,1 5,4 16,3 --- 6,1 

Esgoto 3,4 5,3 8,7 12,2 5,9 6,6 

Lixo 2,1 3,3 5,4 5,2 11,8 3,8 

Poluição do Ar 23,3 14,0 3,3 7,0 11,8 13,3 

Poluição Sonora 9,6 5,5 --- 0,6 17,6 4,6 

Falta de Áreas 
Verdes 

6,2 10,1 12,0 3,5 11,8 8,3 

Ameaças de 
Deslizamentos 

0,7 0,2 3,3 0,6 --- 0,7 

Trânsito 3,4 4,6 1,1 2,3 --- 3,6 

Falta de Transporte 
Público 

7,5 6,6 6,5 3,5 5,9 6,1 

Falta de Creches 4,8 5,0 6,5 6,4 17,6 5,7 

Falta de Escolas 6,2 2,4 1,1 1,7 --- 2,7 

Falta de Serviços 
Médicos 

3,4 11,4 12,0 13,4 5,9 10,4 

Violência 8,9 16,0 14,1 8,7 --- 12,8 

Falta de Iluminação 
Pública 

--- 0,7 1,1 1,7 --- 0,8 

Fonte: CEDEC/SEI-1994 
 
 
 

Quanto à percepção dos problemas do bairro por tipo de moradia, a população mais 

carente e que tem propriedade precária ou não tem propriedade é aquela que está mais sujeita a 

problemas ambientais, identificados com a carência e a exclusão. Notadamente, a população 

favelada enfatiza as carências de saneamento básico (esgotos, problemas de enchentes, 
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poluição hídrica), revelando o risco permanente de sofrer agravos vinculados com enchentes, 

poluição dos rios e córregos e falta de esgoto. 

 

TABELA II 
 

PROBLEMAS AMBIENTAIS 
(% de domicílios) N=100 

 Estrato I Estrato 
II 

Estrato 
III 

Estrato 
IV 

Estrato 
V 

Estrato 
VI 

Total 

Esgoto 3,8 5,7 16,9 25,8 32,7 36,0 23,5 

Enchentes _ 16,1 16,5 31,0 18,3 24,8 20,2 

Poluição de 
Córrego/ 
Rios 

13,5 23,0 39,7 38,0 41,2 51,2 38,3 

Lixo 3,8 14,9 27,9 33,3 31,2 41,6 29,2 

Poluição do 
Ar 

71,2 81,6 70,6 72,8 47,8 45,6 63,2 

Poluição 
Sonora 

63,5 50,6 49,1 39,4 22,7 31,2 39,0 

Água 
Quantidade/
Qualidade 

21,2 23,0 27,2 28,2 53,8 56,0 37,0 

Fonte: CEDEC/SEI-1994 
 

As respostas dos estratos de menor renda enfatizam mais os problemas relacionados à 

falta de água e a seu abastecimento irregular, explicitando a repercussão destes problemas no 

seu cotidiano. Também deve ser observada a dependência das famílias que moram em 

condições mais precárias, dadas as limitadas condições de armazenamento de que dispõem. 

Do total dos domicílios, 20% afirmam ter vivenciado problemas de enchentes no 

decorrer do último ano, sendo que a sua distribuição territorial ocorre por todos os estratos, 

com exceção do estrato de maior renda . 

As respostas referentes à existência de córregos ou rios contaminados/poluídos perto do 

domicílio representam 38%, oscilando entre 13% no estrato de maior poder aquisitivo e 51% 

no estrato mais carente. Esses dados mostram que os estratos mais carentes residem em regiões 

geralmente localizadas em áreas sujeitas a forte agravo ambiental, sendo afetadas de forma 

muito mais acentuada. A distribuição dos dados por tipo de moradia indica que 74% da 
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população favelada, seguidos dos moradores de casas unifamiliares precárias (43%), são os 

mais afetados. Esse agravante das condições ambientais vem reforçar os argumentos já 

apresentados quanto às condições urbanas que afetam  os estratos mais pobres na cidade. 

Os problemas ambientais que estão mais relacionados com a moradia precária e, 

sobretudo, com a moradia em favelas, na sua maioria em áreas de ocupação irregular (no 

sentido da propriedade), são aqueles que dizem respeito a uma localização em áreas onde a 

ocupação ocorre apenas em última instância, na medida em que os riscos socioambientais são 

enormes. Trata-se, principalmente, das áreas próximas a córregos e rios contaminados e, 

geralmente, sujeitas a enchentes. A pesquisa demonstra que a precariedade na posse da terra é 

um fator diretamente vinculado a maiores riscos decorrentes de agravos socioambientais e que, 

por sua vez, estão relacionados a uma situação de penúria econômica (Ver Tabela III). 

TABELA III 

MORADIAS PRECÁRIAS E AGRAVOS AMBIENTAIS DIFERENCIADOS 
(% de domicílios) 

 Asfalto Rede de 
Esgoto 

Água Iluminação 
Pública 

Coleta de 
Lixo 

Casas 
Precárias 

63,0 53,0 89,0 87,0 85,0 

Favelas 
 

32,0 36,0 89,0 77,0 75,0 

Fonte: CEDEC/SEI-1994. 

 

III. A LEI DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS EM QUESTÃO 

1. PROBLEMAS EXISTENTES NAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS 

O crescimento urbano nas áreas de mananciais compromete a qualidade da água que 

abastece importante parcela da população da RMSP. Embora a taxa de crescimento 

demográfico da cidade tenha se estabilizado - o crescimento médio anual do município cai de 

3,37% ao ano, na década de 70,  decresce para 0,34% ao ano no período 1991-1996 - registra-

se nas áreas de mananciais uma das maiores taxas de crescimento populacional. Os municípios 

localizados nessas áreas têm alcançado taxas de crescimento superiores a 3% ao ano, o que 

revela um descontrole do poder público sobre a ocupação territorial. 
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A represa Billings, que responde por 5% do abastecimento de água da Região 

Metropolitana, já perdeu cerca de 50% de sua capacidade de produção natural em pouco mais 

de 60 anos e 15% da capacidade de armazenagem por assoreamentos provocados pelas 

ocupações ilegais8. Outro dano é causado pelo recebimento de cerca de 1000 toneladas9 de 

esgoto in natura despejadas diariamente pelos moradores de seu entorno, e por atividades 

ilegais de mineração e de comércio. 

O entorno da represa Guarapiranga, responsável pelo abastecimento de 21% da 

população da RMSP, o que representa aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, apresentava 

em 1994 uma ocupação estimada em 550 mil habitantes.10 O censo do IBGE de 1991 aponta 

que 66% da população da bacia reside em assentamentos precários e em favelas11. Os 

problemas ocasionados pelo enorme contingente populacional às margens dessa represa têm 

atingido tal nível de gravidade que, em 1980, a SABESP gastou, mensalmente, U$150 mil para 

o tratamento da água. Hoje os gastos chegam a U$ 700 mil mensais. De acordo com alguns 

estudos, para que não haja comprometimento definitivo desse manancial, a ocupação não pode 

ultrapassar os 5% da área da bacia. No entanto, um levantamento preliminar feito em 1990 

indicava que a área ocupada já atingia cerca de 14%12. 

A população que reside nessas áreas vive em precárias condições, sendo que a maioria 

das edificações construídas nos loteamentos e nos terrenos invadidos são irregulares. Além 

disso, a maioria dessa população não possui acesso ao sistema de coleta de esgoto e lixo. 

Segundo lideranças do movimento de moradia “as pessoas compram os lotes com o objetivo de 

construir sua própria casa e se livrar do aluguel e, geralmente, não querem saber se vão ter 

escritura ou não, se é legal ou ilegal”13. Essas áreas têm se configurado na principal opção das 

famílias de menor renda para a compra de um pequeno lote a partir de 2.000 dólares.  

Por outro lado, a aquisição de lotes nessas áreas não se dá apenas pela compra, observa-

se também um movimento crescente de invasão de terras. Como declarou um vendedor de 

terrenos à imprensa, vender imóveis na região dos mananciais “não é mais um negócio 

                                            
8 O Estado de S. Paulo, 09/03/97. 
9 Dados fornecidos por membro da entidade ambientalista “Billings Eu te quero viva” em novembro de 1996. 
10 Segundo os relatórios fornecidos pela UGP (Unidade de Gerenciamento do Projeto de Saneamento do 
Guarapiranga). 
11 Dados que constam do Documento Programa Guarapiranga,1994. 
12 Jornal da Tarde, 05/07/96. 
13 Entrevista concedida ao pesquisador do CEDEC. A venda de lote é feita por imobiliárias clandestinas que não 
poderão conceder de forma nenhuma qualquer tipo de escritura de posse do terreno devido às restrições a 
edificações nessas áreas. Em suma o morador que compra este terreno jamais será o proprietário definito dele. 



 22 

lucrativo, porque as pessoas só querem saber de invadir”14.  

A pressão por moradia torna praticamente impossível controlar o avanço da ocupação, 

que tem como conseqüência uma crescente degradação desse reservatório, sobretudo, pelo 

despejo in natura de esgoto por meio das ligações clandestinas de esgotos residenciais. A isto 

deve agregar-se a poluição industrial, que ocorre em virtude do descaso do Poder Público ou 

até mesmo dos entraves que este encontra para  acionar os instrumentos jurídicos de proteção 

ambiental. Aliás, quando esses instrumentos são acionados, chegam acompanhados de  multas, 

cujo valor é tão irrisório que não cria constrangimentos financeiros aos poluidores. 

Em virtude da rápida deterioração da qualidade dos recursos hídricos, o governo 

estadual assinou, em dezembro de 1992, o Programa Guarapiranga, que visa uma ação de 

recuperação e preservação dessa área de mananciais. 

O Programa vem sendo desenvolvido desde 1993 e, dado que a alternativa de uso de 

novos mananciais apresenta custos muito elevados, assim como as limitações econômicas e 

financeiras do poder público impedem qualquer solução baseada na desapropriação de vastas 

glebas da bacia e/ou na transferência de parte significativa de sua população para outras áreas, 

a opção foi elaborar um programa de intervenções que permitisse, num primeiro momento, 

mitigar as conseqüências negativas da ocupação e uso do solo e, posteriormente, de forma 

gradativa, definir e operar mecanismos de reordenação do quadro urbano existente15.  

Nesse sentido, o objetivo do Programa é a recuperação da represa com o intuito de 

assegurar a qualidade da água do manancial por meio de ações de caráter corretivo, que visem 

reduzir os efeitos da degradação, e de ações centradas na manutenção e garantia de padrões de 

qualidade ambiental. Em relação à última, enfatiza-se a otimização e expansão da infra-

estrutura de saneamento nas áreas mais densamente ocupadas e em condições de insalubridade, 

assim como a garantia da proteção do manancial por meio da implantação de parques e 

repovoamento vegetal às margens do reservatório e dos córregos. 

O atraso no cumprimento das metas estipuladas no Programa de Saneamento Ambiental 

do Guarapiranga configura, porém, a manutenção de um quadro de crescente  degradação das 

fontes hídricas, com perspectivas cada vez mais irreversíveis. 

Em relação ao desmatamento, a pesquisa sobre a Bacia da Guarapiranga realizada pela  

organização não governamental, Instituto Socioambiental, indica que a represa perdeu 

                                            
14 Jornal O Estado de S. Paulo, 09/03/97. 
15 Programa Guarapiranga (1994:5). 
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aproximadamente 10% da sua cobertura vegetal entre os anos de 1989-1996, como resultado de 

um processo relacionado à expansão urbana, à mineração e às atividades agrícolas.  

Deve-se considerar também que, em 1996, apenas 8% da área urbanizada estava 

localizada em áreas classificadas como favoráveis aos assentamentos urbanos. A maior parte 

(65%) ocorreu, preferencialmente, em áreas com sérias restrições ao assentamento urbano16. Se 

o grau indiscriminado de desmatamento às margens da Represa Guarapiranga continuar, os 

técnicos acreditam que poderá haver um comprometimento irreversível, já que cresce a cada 

dia o chamado solo exposto - terra nua, batida, incapaz de absorver a água da chuva, que 

carrega para a represa terra e lixo de toda espécie.    

Além disso, dados publicados pela imprensa sobre o monitoramento feito pelo SOS 

Mananciais revelam, em 1997, a ocorrência de uma invasão a cada dois dias, sendo que, dois 

anos atrás, a média era de uma invasão por mês. 

 

2. AS AMBIGÜIDADES DO PODER PÚBLICO NA GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO URBANO: DOIS ESTUDOS DE CASO 

A  Lei de Proteção aos Mananciais, em vigor até 1998,  tornou-se uma camisa de força 

no contexto da nova realidade que configura a ação do Poder Público sobre o uso e ocupação 

do solo urbano. De acordo com as prescrições dessa legislação, a população, superior a um 

milhão de habitantes, que reside próxima às Represas Billings e Guarapiranga vive em 

“condições de irregularidade e/ou clandestinidade”, e esta situação ainda impede que o Estado 

desenvolva qualquer iniciativa para prover infra-estrutura. 

Na seqüência deste texto apresentam-se dois casos que configuram a situação de 

descaso do Poder Público, em suas diversas esferas, na sua função de fiscalizar áreas de 

proteção ambiental.  

O primeiro caso refere-se ao uso indevido de um Aterro Sanitário em Área de 

Mananciais, localizado a menos de 1 km do reservatório Billings. Vale destacar que o 

responsável por essa ilegalidade foi o Poder Público Municipal, justificando problemas de 

destinação dos resíduos sólidos recolhidos na cidade. O segundo caso refere-se a uma 

intervenção urbana, realizada pela prefeitura de São Paulo, que provocou a remoção de 

                                            
16 Ver o Relatório Preliminar “Guarapiranga. Diagnóstico Socioambiental Participativo Preliminar da Bacia 
Hidrográfica do Guarapiranga”, Instituto Socioambiental, 30/10/96. 
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diversos moradores de uma favela. Sem alternativa de moradia, os moradores se dirigiram para 

loteamentos clandestinos em áreas preservadas, contando para isso com o apoio logístico da 

própria Prefeitura. 

2.1. O caso do Aterro de Itatinga 17 
 

Em outubro de 1993, sob a justificativa de não ter mais onde destinar o lixo doméstico 

produzido por mais de dois milhões de habitantes da região sul da cidade, a Prefeitura passou a 

utilizar um aterro sanitário de resíduos inertes18, situado a menos de 1 km da Represa Billings, 

como local de destino final das cerca de 2 mil toneladas de resíduos sólidos recolhidas 

diariamente. 

Essa iniciativa causou dois impactos imediatos ao meio ambiente. O primeiro foi a 

contaminação dos lençóis freáticos e da própria represa. Isto ocorreu porque o aterro foi 

concebido apenas para receber material inerte e não dispunha de  equipamentos adequados para 

o tratamento do chorume produzido a partir da decomposição do lixo orgânico. 

O segundo impacto está relacionado com os agravos causados ao ambiente e que 

afetaram os habitantes do local. A proliferação de insetos e de roedores atraídos pelo lixo, além 

do mau cheiro exalado pelo aterro, ocasionaram o surgimento de inúmeros problemas 

respiratórios na população local. Convém lembrar que esses moradores habitam em condições 

de ilegalidade, já que  se trata de uma área de preservação19. 

É importante destacar que os moradores ao protestarem, apesar de receberem o 

argumento da Prefeitura quanto à natureza ilegal de suas residências, estavam chamando a 

atenção para a ausência de uma política habitacional destinada à população carente e, também, 

para o fato do problema do destino final do lixo afetar somente as camadas mais pobres, na sua 

maioria residentes em bairros periféricos. Os moradores mostraram que a situação de 

ilegalidade em que vivem é decorrência da ausência de uma maior ação do próprio poder 

                                            
17 Este caso está incluído no rol dos conflitos socioambientais urbanos na publicação organizada pelo IBASE 
“Conflitos Socioambientais no Brasil”, que contou com o apoio da Fundação Heinrich Böll da Alemanha. Nesta 
publicação os outros textos sobre a problemática urbana trataram : 1) dos Problemas de Ocupação em Áreas de 
Mananciais; 2) da Expansão da Avenida Faria Lima (que intervém num bairro de classe média e provocou uma 
movimentação bastante intensa, mas que não conseguiu reverter o processo); e 3) do Movimento Contra 
Incineradores localizado em bairros periféricos.  
18 São os resíduos que não causam nenhum tipo de dano ao meio ambiente e nem exalam mau cheiro no seu 
entorno. Entre eles estão o entulho da construção civil, restos da poda de árvores e pedaços de madeira. Este tipo 
de lixo representa 30% do total produzido diariamente na cidade de São Paulo. 
19 Apesar de considerados ilegais, os moradores fazem parte dos 1,1 milhão que se dirigiram para essas regiões 
devido à ausência de uma política habitacional para a população mais carente. Em muitos casos foram vítimas de 
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público para equacionar o problema da moradia e da qualidade de vida como um direito 

universal. 

A primeira iniciativa dos moradores foi a tentativa de negociar com o poder público 

municipal a suspensão da destinação de resíduos sólidos ao local, mostrando aos representantes 

do governo o impacto negativo que a medida estava causando nas imediações do aterro. No 

entanto, a Prefeitura não se dispôs  a rever o procedimento adotado e propôs aos moradores a 

criação de um posto médico para atender eventuais problemas de saúde vinculados à 

destinação dos resíduos. 

Ao constatarem que as negociações com a Prefeitura não seriam suficientes para que 

esta revisse suas posições e suspendesse a deposição de resíduos sólidos no local, os moradores 

optaram pela articulação com setores da sociedade civil atuando de duas maneiras: 

mobilizaram-se para impedir que os caminhões continuassem entrando no aterro para efetuar o 

despejo de lixo e solicitaram, por meio de uma medida judicial impetrada por um vereador 

junto ao Ministério Público, o acionamento dos órgãos competentes do governo para que 

verificassem as condições de funcionamento do aterro, bem como se certificassem de que a 

atividade desenvolvida no local não estava em consonância com as legislações ambientais 

existentes, dentre elas, a Lei de Proteção aos Mananciais. 

Além do Ministério Público, foram acionados o Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CONSEMA) e a Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB). 

Esta última aplicou uma multa pela utilização do aterro, já que foi observada a inexistência de 

uma estrutura adequada para o recebimento de lixo domiciliar, e pelo fato de localizar-se em 

área de mananciais. Já a Procuradoria de Justiça deferiu um pedido de liminar do Ministério 

Público, solicitando a suspensão do despejo de lixo domiciliar no local. 

Todavia, a Prefeitura não se sentiu intimidada em continuar cometendo tais 

irregularidades e, nesse sentido, tentou destinar lixo doméstico ao aterro, contando com a 

proteção da Guarda Civil Metropolitana20. Isso provocou uma reação dos moradores que, por 

meio de barricadas, impediram o acesso de caminhões ao local. O conflito entre a polícia e os 

moradores resultou na destruição do aterro pela população e, conseqüentemente, na suspensão 

do depósito de qualquer tipo de resíduo no local. Posteriormente, por meio de um acordo entre 

                                                                                                                                          
especuladores imobiliários que atuam nessas áreas e que são pouco molestados pelo Estado. 
20  Policiamento, sob o controle do município, e que tem por lei a função de zelar pelo patrimônio público. 
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as partes, iniciou-se a reutilização do aterro para o destino de resíduos inertes. 

O que chama a atenção nesse caso é o fato do poder público ter invertido a sua função. 

Em vez de acionar instrumentos para garantir a proteção ambiental de uma área fundamental 

para o abastecimento de água potável, foi o próprio poder público que, diretamente, causou 

danos ao meio ambiente. Colocou-se em risco a saúde de um grande contingente populacional, 

expondo-o ao contato direto com os resíduos sólidos sem que houvesse qualquer adequação 

técnica do local para que isso ocorresse e, aparentemente, sem se levar em conta os danos ao 

meio ambiente, na medida em que a prioridade era ter um local para destinar o lixo. 

O segundo dano é ainda mais flagrante. A Prefeitura, além de utilizar irregularmente o 

aterro sanitário, o fez sem os equipamentos adequados, colocando em risco a vida dos 

habitantes da cidade que se abastecem da água produzida na Represa Billings. 

Ao se defender a suspensão da utilização do aterro justificando apenas os danos 

causados à qualidade de vida dos habitantes, perdeu-se uma ótima oportunidade para 

reivindicar medidas mais amplas de intervenção como a garantia de preservação e melhoria do 

meio ambiente local. As ONGs, os movimentos sociais e as entidades que se solidarizaram 

com os moradores retiraram-se logo após a suposta solução do problema, dando a entender que 

suas funções se esgotaram com a suspensão da destinação indevida de lixo ao local. 

Os envolvidos não se deram conta de que, muito mais que isso, era necessário 

pressionar o poder público, por meio da mobilização popular, para que fossem implantadas 

políticas de saneamento em benefício da região. Atualmente, a ausência de rede de esgotos, faz 

com que os próprios moradores, através de ligações clandestinas, destinem todo o esgoto 

doméstico diretamente para a represa.  

O que  se conclui é que o dano ao meio ambiente não foi eliminado com a interrupção 

da destinação de lixo doméstico ao local. Se, de fato, eliminou-se o incômodo causado aos 

moradores, a degradação dessa área continua. As práticas lesivas dos próprios moradores ao 

meio ambiente, tais como as  ligações clandestinas de esgoto e a disposição inadequada do 

lixo, permanecem. Faltam ações permanentes e eficazes dos setores e movimentos 

ambientalistas que objetivem conscientizar os moradores locais para a preservação ambiental e 

a melhoria da sua qualidade de vida.  
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2.2. A remoção dos moradores da Favela Águas Espraiadas 
 

Em 1994, com o objetivo de construir uma nova ligação entre duas importantes 

avenidas na região sul da cidade (uma área com grande presença de escritórios de empresas do 

setor financeiro a outra onde estava se erguendo a sede de empresas do setor de serviços) o 

então prefeito Paulo Maluf iniciou o processo de remoção de cerca de 10 mil barracos de uma 

grande favela às margens do Córrego das Águas Espraiadas, atingindo em torno de 50 mil 

habitantes. Esses moradores construíram suas casas, neste local de propriedade do município, 

há mais de vinte anos – também foram expulsos de antigas áreas residenciais devido ao alto 

custo das moradias –, quando esta área estava ainda distante de se tornar objeto da especulação 

imobiliária para a construção de escritórios de grandes empresas. A construção da nova 

avenida se converteu num episódio que provocou uma intensa ocupação em Área de 

Mananciais. 

Esse episódio foi constatado na terceira fase das remoções para a conclusão da obra, 

quando ocorreram as desapropriações no trecho mais próximo a uma das avenidas, sendo 

desapropriadas 3 mil pessoas. O início das desapropriações foi cercado de tensão entre os 

moradores e a Prefeitura. Os moradores foram tomados pelo medo de terem que reconstruir 

suas vidas em locais ainda desconhecidos e reorganizarem-se na busca de trabalho, já que a 

maioria vivia de pequenos serviços - as mulheres, geralmente, ganhavam a vida como 

domésticas ou fazendo faxinas nos apartamentos de classe média/alta que se localizam naquele 

bairro21. 

A Prefeitura ofereceu para esses moradores duas opções. Uma delas era adquirir uma 

habitação financiada e construída pela própria Prefeitura, localizada em locais bastantes 

distantes de onde estavam sendo removidos. 

Por esses imóveis, os moradores pagariam em vinte cinco anos um valor inicial de U$ 

50,00 (1/2 salário mínimo) que seria corrigido anualmente. Outra opção era receber uma verba 

em dinheiro, para que pudessem, novamente, recompor suas vidas. Vale ressaltar que as 

moradias oferecidas ainda não estavam concluídas e, sendo assim, os moradores que fizessem 

essa opção deveriam se dirigir, com suas famílias, para um alojamento público até que o 

                                            
21 Ver “O Estado e o Capital nas Margens do Rio Pinheiros, duas intervenções Faria Lima e Águas Espraiadas”. 
Trabalho de Graduação Interdisciplinar apresentado ao Curso de Arquitetura pela aluna Mariana Fix da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
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empreendimento fosse concluído22. A insegurança quanto à existência real dos imóveis, que 

estavam sendo oferecidos como moeda de troca para a remoção, fez com que a maioria dos 

moradores optasse por receber o valor em dinheiro e tentasse reconstruir suas vidas em outros 

locais. 

A indenização a ser paga causou uma intensa competição entre os moradores, já que 

apenas 5% deles optaram pela moradia que seria construída pela Prefeitura. Os valores pagos 

foram motivo de divergência e cercados de mistérios quanto aos critérios. Numa avaliação feita 

por assistentes sociais da Prefeitura, a média paga a cada morador ficou em torno de U$ 

1.500,00. (15 salários mínimos)23. 

Como a maioria recebeu uma indenização muito irrisória,  considerando-se o valor de 

um imóvel na cidade de São Paulo, muitos solicitaram ajuda da Prefeitura para deslocar seus 

pertences para os novos locais, no que foram atendidos. Com o auxílio do poder público 

municipal, muitos desses moradores se dirigiram a loteamentos clandestinos às margens das 

represas Billings e Guarapiranga  

O caso acabou repercutindo e gerando uma ação pela Promotoria de Meio Ambiente do 

Ministério Público que constatou várias irregularidades na própria obra, dentre outras, o fato do 

Relatório de Impacto Ambiental ter sido apresentado após a obra concluída. O caso ainda se 

encontra tramitando na Promotoria Pública, mas a avenida já foi inaugurada e o dano ambiental 

concretizado. O máximo que pode acontecer é o poder público ser multado por infringir a 

Legislação Ambiental de Licenciamento do Empreendimento, já que nada se pode fazer em 

relação aos loteamentos clandestinos surgidos, dada a ausência de uma negociação que 

impedisse a ocupação das áreas de mananciais para fins de moradia. 

3. A LEI DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS 

Em 1971, com o intuito de ordenar o processo caótico de urbanização da cidade de São 

Paulo, é  elaborado o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Este  

apontava a necessidade de expandir a área urbana no sentido leste/oeste e no sentido nordeste, 

regiões que estimulariam a expansão urbana, restringindo o crescimento em direção sul e 

sudeste e assim protegendo os recursos hídricos usados para o abastecimento e recreação da 

                                            
22 Idem. 
23 Ver Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo de 11, 12 e 13 de novembro de 1996. 
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população. O principal objetivo era preservar as represas Guarapiranga24 e Billings25 da 

poluição e da degradação ambiental decorrentes da expansão urbana e do crescimento das 

indústrias26. 

Em 1975 é aprovada a  Lei 898/75 - Lei de Proteção aos Mananciais – que estabelece  a 

regulamentação do uso do solo para a  proteção dos mananciais na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP). Tratava-se de uma legislação bastante rígida e genérica, servindo para uma 

série de reservatórios e rios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), visando restringir 

o adensamento populacional e as atividades e usos que comprometessem a qualidade das 

águas27.  

Quando a lei foi implantada, a  metrópole contava com cerca de  10,3 milhões de 

habitantes (1975) e atualmente estima-se em quase 16,5 milhões de moradores, representando 

um crescimento populacional de mais de 50%.  

Aproximadamente, 1,3 milhão de pessoas residem nas zonas abrangidas pela LPM, das 

quais mais de 1.1 milhão nas imediações das represas Guarapiranga e Billings, ao sul da cidade 

de São Paulo28. As áreas das duas represas somam 1226 km2, o que implica num complexo 

processo de fiscalização. O crescimento populacional registrado nessas duas áreas nas últimas 

duas décadas é atribuído, sobretudo, a dois fatores: o baixo valor da terra, que se torna um 

grande atrativo à população menos favorecida financeiramente, e a proximidade dessa região a 

um amplo parque industrial29.  

A LPM tem gerado toda sorte de problemas, notadamente aos municípios que abrange, 

provocando controvérsias e questionamentos quanto à sua aplicabilidade. Enquanto no 

município de São Paulo a LPM abrange 36% do território, pode-se verificar, de acordo com o 

                                            
24 A represa de Guarapiranga foi construída entre os anos 1906 e 1908 quando a cidade tinha menos de 400 mil 
habitantes. Seu objetivo era gerar energia, sendo que em 1927 foi integrada ao sistema de abastecimento de água 
para a cidade de São Paulo, quando a cidade já tinha quase 600 mil habitantes. Inicialmente a represa contribuía 
com 1m3/s, e com o passar dos anos esse quadro foi se modificando até atingir uma vazão de 9,5m3/s. 
25A represa Billings é o maior reservatório de água da RMSP. Na época em que foi criada, em 1905, quando foi 
permitido o represamento do Rio Grande, tinha vazão de 33m3/s. Devido ao desmatamento e ao despejo de esgoto 
e lixo, que ocorrem por causa do adensamento da região, sua capacidade diminuiu para 14 m3/s. 
26 Comissão Especial “Revisão da Lei de Proteção aos Mananciais”, relatório final, 1996. 
27 A tarefa de fiscalizar a área protegida é do Governo Estadual devido ao grau de abrangência da LPM. Porém o 
ônus acaba recaindo sobre o município porque cabe a este regularizar o uso e ocupação do solo, o que neste caso 
coloca as duas legislações em confronto. Se a área não for regularizada, o município não pode recolher impostos e 
nem prover qualquer obra de infra-estrutura urbana. A proposta de revisão da LPM que se encontra em 
regulamentação nos municípios propõe uma gestão tripartite para a fiscalização da área envolvendo Governo do 
Estado, Sociedade Civil e Prefeitos dos municípios, o que poderá aproximar todos os setores na tentativa de 
superação dos problemas de ocupação ilegal. 
28 Dados fornecidos pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente. 
29ABC refere-se a Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, onde se localizam as indústrias 
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quadro I, a existência de municípios cujos territórios encontram-se 100% sob o rigor da 

legislação em questão30. Esses municípios são os mais prejudicados, uma vez que isso gera 

sérias limitações para o crescimento urbano, assim como dificulta a geração de empregos 

devido à proibição existente de instalar indústrias de grande porte no local. 

Os problemas decorrentes das dificuldades na aplicação da LPM têm assumido 

dimensões alarmantes. O Governo Estadual, responsável por fazer valer a existência da LPM, 

não tem cumprido  sua obrigação de fiscalizar a ocupação da área, e isso tem trazido, como 

conseqüência, o aumento do número de habitações ilegais próximas às represas.  

4. A OBSOLESCÊNCIA DA LEI DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS 

A Lei de Proteção aos Mananciais não tem respondido de forma satisfatória às 

profundas transformações, decorrentes da acelerada expansão urbana, que afetam diretamente 

as áreas de mananciais sob proteção. Ao ser rigorosa no sentido de proibir a ocupação legal 

dessas áreas e a implantação de rede de serviços públicos como saneamento básico, a 

legislação acaba por incentivar uma ocupação desenfreada, que se vê reforçada pela omissão 

do Poder Público.   

A cobertura do sistema de esgoto existente atinge aproximadamente 45% da população, 

mas exclui a maioria das favelas. Isso ocorre porque não existe uma urbanização que justifique 

a implantação de redes coletoras. Existe coleta regular de lixo em quase toda a malha urbana, 

mas há problemas de acesso a várias áreas, notadamente às favelas, devido às deficiências do 

sistema viário.  

A alta densidade de ocupação tem provocado a impermeabilização do solo, impedindo 

que as chuvas de verão abasteçam os lençóis freáticos que alimentam os reservatórios nos 

períodos da estiagem. O impacto desse processo – que é monitorado pela SABESP e pela 

CETESB – indica uma gradativa deterioração da qualidade da água nos tributários e nos corpos 

d’água da represa,  incluídos os pontos de captação de água bruta, provocando um aumento da 

eutrofização e do crescimento de algas.  

Um dos motivos para se descumprir a Lei de Proteção aos Mananciais é a precariedade 

da fiscalização, que é feita nas duas represas por equipes integradas do SOS Mananciais. A 

fiscalização é feita por menos de 50 pessoas, divididas em sete equipes. Esse pequeno 

                                                                                                                                          
automobilísticas da RMSP. 
30 Este é o caso de Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. 
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contigente de fiscais torna impossível  o controle adequado da  venda irregular de lotes. 

Na Billings, onde o projeto ainda está em fase de implantação, são apenas 15 fiscais 

para 583 km2. Os dois projetos de fiscalização prevêem a atuação de fiscais por terra, água e ar. 

Na Guarapiranga, desde dezembro de 1996, um helicóptero sobrevoa a área diariamente, 

visando não apenas fiscalizar, mas colaborar no monitoramento e na verificação das 

coordenadas cartográficas dos pontos em que forem identificadas ações irregulares.  

À ausência de recursos para a fiscalização deve-se acrescentar que, na maioria das 

vezes, há um descompasso entre as proibições da Lei de Proteção aos Mananciais e os planos 

diretores dos municípios, que não impedem a implantação de loteamentos em áreas proibidas 

pela LPM, inclusive entregando escrituras de propriedade.  

Segundo o Secretário de Estado do Meio Ambiente, Fábio Feldmann: “um dos 

problemas mais sérios que ocorreu em relação à atual LPM se deu pelo fato de que havia 

legislações conflitantes. Quer dizer, uma legislação estadual restritiva que não foi 

acompanhada pelas legislações de uso do solo dos municípios. Isso gera um problema para o 

cidadão que tem um alvará da Prefeitura mostrando legalidade em relação à legislação 

municipal e ao, mesmo tempo, uma situação de ilegalidade do ponto de vista da legislação 

estadual”31. 

A população dos grupos menos favorecidos é a principal afetada pela falta de acerto 

entre a legislação estadual e as legislações municipais. Alguns moradores dessas áreas se 

consideram enganados pelo Poder Público, já que possuem a escritura do lote. 

No entanto, a inadequação das legislações municipais face à estadual deve-se não só às 

restrições que a LPM impõe ao desenvolvimento dos municípios, mas também à atitude 

populista e demagógica dos vereadores desses municípios que têm nos moradores e invasores 

das áreas de mananciais sua base eleitoral. Além disso, é muito comum que o poder econômico 

envolvido na comercialização dessas terras influencie a prática de alguns desses vereadores. 

As denúncias dos meios de comunicação são freqüentes 32. O diretor do Departamento 

                                            
31 Intervenção realizada durante o debate sobre a Lei de Proteção aos Mananciais realizado na Câmara Municipal 
de Santo André, em 30 de novembro de 1996. 
32 Sobre os interesses econômicos que subjazem a comercialização de lotes irregulares, o jornal O Estado de S. 
Paulo de 12/11/96 mostra que na Estrada do Alvarenga, no município de São Bernardo do Campo, estavam 
vendendo 500 lotes, de 125 m2 cada, por US$ 2,8 mil de entrada e 24 parcelas de US$ 250 dólares. De acordo com 
os cálculos apresentados, com a venda de 500 lotes em um terreno de 105 mil m2, o dono pode ganhar até US$ 4,4 
milhões. 
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do Uso do Solo Metropolitano33 admite a existência de uma estrutura de relacionamento, entre 

o Poder Público, vereadores e empresas privadas, que tenta dissimular ou até mesmo 

descaracterizar os verdadeiros donos dos terrenos. Em muitos casos, o dono vende o terreno 

para uma associação que realiza o loteamento e  cobra dos moradores, e depois esta associação 

é desfeita. Trata-se de um esquema  muito bem montado e, por isso, para que houvesse a 

garantia de resultados efetivos, haveria a necessidade de um envolvimento do Ministério da 

Fazenda.  

Quando um fiscal se depara com uma invasão, a primeira medida é descobrir o 

verdadeiro dono da área. Se o terreno é do Município, pede-se a reintegração de posse. O 

problema surge quando se trata de propriedade privada, porque geralmente o dono não aparece 

para pedir na Justiça a liminar de reintegração da posse. Para os proprietários é vantajoso 

desfazer-se dos terrenos improdutivos, que foram desvalorizados devido às restrições da Lei de 

Proteção aos Mananciais  

De qualquer forma, a ocupação é estimulada pela garantia da impunidade e, mais 

precisamente, pela morosidade da Justiça em punir os proprietários de loteamentos. Uma das 

formas de restringir a ocupação ilegal das áreas é um efetivo sistema de fiscalização. O 

controle do comércio de terras não consegue ser executado, e pouco tem sido feito para inibir a 

venda de lotes, sendo que os principais afetados  com esse comércio são as  famílias de baixo 

poder aquisitivo. Estas, visando obter a  casa própria, acabam caindo nas mãos de 

inescrupulosos loteadores de terrenos 34. 

Nas proximidades da represa coexistem áreas mais consolidadas e áreas de invasão 

mais recentes onde o Poder Público não pode impedir que o esgoto escoe diretamente nos 

mananciais. Isso gera problemas de saúde pública que afetam diretamente as famílias mais 

carentes, já que a LPM proíbe qualquer intervenção do poder público para investir em infra-

estrutura de saneamento.  

O Secretário do Meio Ambiente reconhece os paradoxos que impedem que a LPM 

                                            
33 Entrevista publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em 09/03/97.  
34 Foi o caso de 520 famílias que, por determinação judicial, viram-se obrigadas a abandonar um lote próximo da 
represa Billings, na Estrada do Porto, no Jardim Marilda. Naquele lote, cerca de 10 casas já estavam sendo 
construídas e seus moradores afirmaram que tinham investido nessa construção, aproximadamente, U$ 5 mil. As 
famílias atingidas afirmam terem sido enganadas por uma construtora, que cobrou U$ 4,6 mil por um terreno de 
100 m2. A forma de pagamento combinada foi de U$ 1 mil de entrada inicial e 36 parcelas de um salário mínimo. 
A determinação do juiz seguiu as normas legais , que proíbem a existência de pequenos lotes e a existência de um 
elevado contingente populacional em poucos metros, mas fica pendente o problema das famílias pobres e 
enganadas, que serão expulsas e que são vitimas de um problema social maior, ou seja, a omissão do poder 
público no que diz respeito a efetivas políticas de habitação. 
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oriente  intervenções positivas, afirmando: “Não se  pode, por exemplo, coletar o esgoto, que 

vai direto para as represas (...) o Ministério Público obrigou a Secretaria de Educação a dispor 

vagas em escolas para as crianças que moram na região dos mananciais, e não se pode 

construir escolas”35.  

Além de dificultar a atuação do Poder Público, a LPM tem sido duramente questionada, 

inclusive pelos moradores da região dos mananciais. Há uma mobilização das associações de 

moradores para conseguir a anistia de seus terrenos, de tal forma que possam regularizá-los. A 

“anistia” constituiu-se na bandeira de luta dos moradores dessas regiões, notadamente, 

daqueles que lutam pela garantia de poder regularizar seus terrenos, pedindo mais severidade 

da lei para com aqueles que loteiam nas áreas de mananciais. A palavra de ordem do Conselho 

Coordenador das Sociedades Amigos de Bairros da Região Sul – entidade que reúne 125 

entidades de moradores - é a necessidade de implantar uma lei de mananciais com justiça 

social36.  

 

5. A REVISÃO DA LEI DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS 

A revisão da LPM tornou-se uma necessidade, dado o grau de deterioração dos 

mananciais e o impacto predatório que a sua ineficiência tem gerado. Os mais de vinte anos de 

existência das Leis 898/18.12.75 e 1172/17.11.76, em âmbito metropolitano, demonstraram 

que nem os mananciais foram de fato protegidos na abrangência necessária, nem o solo urbano 

foi ocupado, segundo as determinações prescritas pela legislação, naquelas áreas onde 

predominaram conflitos de interesses.  

Face à evidente necessidade de rever a LPM, o governador do Estado de São Paulo, 

Mário Covas, em 27 de julho de 1995, assina o decreto nº 40.225 que cria uma Comissão 

Especial para orientar, acompanhar e controlar os trabalhos relativos à revisão da legislação de 

proteção aos mananciais. 

Essa ação gerou na população a suspeita de que o Poder Público pretendia anistiar os 

invasores de áreas irregulares. O boato foi disseminado, principalmente, pelos especuladores 

imobiliários que se aproveitaram da situação para aumentar o número de invasões nas áreas 

protegidas, agravando o desmatamento de glebas de Mata Atlântica, por meio da abertura de 

                                            
35 O Estado de S. Paulo, 23/10/96, e Folha de S. Paulo, 24/10/96. 
36 Diário Popular, 28/11/96. 
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loteamentos. 

A Comissão Especial, presidida por um  representante da Secretaria do Meio Ambiente, 

é composta por representantes dos seguintes órgãos do poder público: Coordenadoria de 

Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente (SMA); Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental (CETESB); Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE); 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP); Empresa Metropolitana 

de Planejamento da Grande São Paulo (EMPLASA); Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU); Eletricidade de São Paulo S.A. 

(ELETROPAULO); Coordenadoria de Articulação e Planejamento Regional da Secretaria de 

Economia e Planejamento e Procuradoria Geral do Estado. 

A instalação dessa Comissão ocorreu em 31 de agosto de 1995, tendo como objetivos 

buscar soluções multissetoriais para os problemas da RMSP, discutir a gestão metropolitana e 

formular alternativas de políticas governamentais para a região. Constituem pontos importantes 

dessa revisão:  

a) a incorporação de novos instrumentos de intervenção, objetivando não apenas ações 

de âmbito regulador e preventivo, mas sobretudo ações corretivas para intervir e recuperar a 

degradação ambiental; 

b) a implantação de um sistema de gestão regionalizado e descentralizado, organizado a 

partir das bases territoriais definidas pelas bacias hidrográficas e com a participação ativa das 

instâncias municipais  e de representantes da sociedade civil; 

c) a definição de um modelo de ocupação do solo que considere as especificidades 

ambientais de cada uma das 19 bacias hidrográficas protegidas dentro da RMSP; 

d) a obtenção de uma fonte permanente de recursos financeiros para o custeio de ações 

de licenciamento, fiscalização, monitoramento e ações corretivas 37. 

No processo de revisão da lei foram definidos três problemas centrais: 1) assentamentos 

desconformes com os cenários previstos pela LPM., cuja causa é o caráter controlador e 

fiscalizador da LPM, que não cria possibilidades de intervir nos processos de estruturação e 

reordenação das ocupações; 2) processos de ocupação predatórios ocasionados pela 

centralização das ações no Poder Executivo Estadual e fiscalização deficiente e; 3) deterioração 

                                            
37 Comissão Especial de revisão da LPM, Relatório Final, 1996. 
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da qualidade da água causada pela ausência de planos e políticas complementares. 

Na etapa inicial, a Comissão Especial foi subdividida em cinco grupos temáticos: 

aspectos socioeconômicos; condições sanitárias-ambientais; aspectos jurídico/institucionais e 

instrumentos financeiros; padrões de ocupação, uso e parcelamento do solo e mobilização 

social. 

Foram também realizadas quatro reuniões temáticas organizadas regionalmente. Para 

atingir seus objetivos a Comissão Especial se estrutura visando garantir a participação não só 

dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado e dos municípios, mas 

também das entidades representativas da sociedade civil, por meio de reuniões técnicas e 

audiências públicas.  

Com o intuito de promover uma maior participação da sociedade civil organizada no 

processo de revisão da LPM, a Secretaria do Meio Ambiente sugeriu ao Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT) a criação de uma Câmara Técnica de Proteção aos 

Mananciais para: colher subsídios junto aos municípios; organizar reuniões setoriais com a 

participação de ONGs; apresentar sugestões e propor manifestações do CBH-AT.  Essa 

Câmara Técnica contou com a participação de representantes de órgãos do Governo do Estado 

de São Paulo, de prefeituras municipais e, principalmente, de entidades representativas da 

Sociedade Civil tais como o Conselho Comunitário de Saúde de Franco da Rocha; Movimento 

de Defesa da Vida - MDV; Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo; Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiente (ABES); Água 

e Vida; Centro de Estudos de Saneamento Ambiental; Grupo Ecológico Nascente do Tietê; 

Vitae Civilis e Sindicato dos Pescadores Artesanais. 

Em 25 de julho de 1996 foi apresentada uma proposta de minuta de anteprojeto de lei 

que  propõe a criação de um sistema de gestão e o estabelecimento de leis específicas para as 

sub-bacias hidrográficas, cujas características ambientais e de uso e ocupação do solo exijam 

tratamento diferenciado, sendo denominadas de Áreas de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais – APRMs. Propõe-se, portanto, um conjunto de aspectos a serem normatizados por 

leis específicas de cada APRM, a saber: normas relativas à infra-estrutura sanitária; normas 

referentes ao controle e monitoramento da qualidade ambiental; plano de desenvolvimento e 

proteção ambiental; suporte financeiro para a implementação de programas e ações preventivas 

e corretivas da qualidade ambiental ; infrações e penalidades. 

Não se propõe a criação de um zoneamento rígido, mas um conceito de áreas de 
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intervenção que oriente a implementação de políticas públicas de forma dinâmica, direcionadas 

a cada uma das APRMs e à efetiva proteção e recuperação dos mananciais. 

 
5.1. O processo de revisão da LPM: as polêmicas existentes na sociedade civil 

 

As demandas apresentadas pelos diversos agentes participantes do processo de revisão 

da LPM, nos debates públicos, demonstram os diversos e contraditórios posicionamentos 

existentes na sociedade civil. 

Foram encaminhadas à Comissão Especial 214 propostas de 31 proponentes, 

predominando as propostas  das associações de moradores (32%) que visavam o atendimento à 

demandas pontuais. A seguir vêm as propostas das prefeituras (28%), câmaras municipais 

(14%), partidos políticos (10%), Assembléia Legislativa (8%) e entidades ambientalistas (8%). 

A análise dessas propostas possibilita observar as principais demandas dos agentes 

participantes na revisão da LPM38. 

As associações de moradores da região de mananciais reivindicavam, principalmente, a 

redução de restrições para que pudessem consolidar e regularizar suas ocupações, o 

“congelamento de área” impedindo novas ocupações, a instalação de infra-estrutura urbana e 

saneamento básico – rede de esgoto, eletricidade e pavimentação. Propõe-se, ainda, a 

implementação de programas de educação ambiental, visando conscientizar a população sobre 

a importância dos mananciais e a necessidade de reduzir  as diversas formas de poluição.  

Quanto à recuperação e preservação dos mananciais, as principais alternativas propostas 

apresentadas pelas  associações de moradores estão centradas na necessidade de impedir novas 

ocupações. Para essas associações, em alguns bairros consolidados, a proposta é implantar 

obras de infra-estrutura urbana. Já em outros, por estarem localizados em áreas impróprias para 

o adensamento, seria necessária a remoção da população. 

Os municípios enfatizavam a alternativa da compensação financeira, tanto pelas 

restrições impostas pela LPM que impedem a instalação de indústrias, como para os 

municípios produtores de água que necessitam garantir  a manutenção das áreas protegidas. Os 

municípios também reforçavam a demanda pela criação de mecanismos de participação da 

sociedade civil, bem como a criação de uma gestão integrada entre municípios e Estado.  

No movimento ambientalista há dois posicionamentos. Um primeiro grupo é contra a 

                                            
38 Idem. 
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revisão da LPM, considerando que a legislação é imprecisa39. Essa ala do movimento considera 

o poder público o principal responsável pela ocupação desordenada e predatória  das regiões 

dos mananciais, por não exercer  uma rígida fiscalização para conter as invasões. Segundo 

estes, o Estado não deve investir recursos públicos em infra-estrutura e saneamento, já que são 

medidas paliativas que a médio prazo estimulam ainda mais a degradação do ambiente local. 

Em vez de pensar nessas ações, o Estado deveria investir no aumento da fiscalização40. O 

desafio que se coloca é de estimular políticas públicas efetivas, seja por meio da implantação 

de projetos habitacionais, seja pelo reforço de uma fiscalização ostensiva e preventiva, bem 

como pela erradicação da impunidade aos empreendedores imobiliários inescrupulosos.  

A outra posição existente coincide, basicamente, com aquelas defendidas pelas 

associações de  moradores. Um primeiro aspecto está relacionado com o cessar das ocupações 

nas áreas invadidas. Para tanto, é necessário realizar um diagnóstico sobre as áreas 

consolidadas que poderão receber obras de infra-estrutura básica, e também definir as áreas nas 

quais famílias terão que ser removidas, face aos riscos socioambientais. Essa posição não 

representa a defesa de uma anistia generalizada, mas parte de dois pressupostos: a necessidade 

de se realizar um estudo específico de cada manancial e a impossibilidade de remover um 

significativo contingente populacional. 

Para os defensores dessa posição41 “morar é essencial tanto quanto a preservação dos 

mananciais, pois não existe vida sem água”. Segundo eles, as ocupações já existem e, portanto, 

é preciso estudar caso a caso. Deve haver uma adequação em relação aos casos em que não há 

possibilidade de remoção, até porque a desocupação causaria problemas ambientais muito 

graves. Posicionam-se contra o que denominam de ecologismo elitista-militar, que “move 

ações visando a demolição de residências e expulsão dos moradores, condenando de forma 

covarde os pobres que se tornam presas fáceis, enquanto a máfia dos loteamentos e currais 

eleitorais fica isenta da perseguição”.  

O único item consensual entre as entidades que enviaram propostas diz respeito à 

necessidade de uma maior fiscalização. Demanda-se, principalmente, a viabilização de 

mecanismos de parceria Município/Estado junto à Polícia Florestal, com vistas à fiscalização 

da fauna, da pesca e da ocupação urbana; bem como a regulamentação de parcerias entre os 

órgãos públicos e as entidades civis interessadas para a instituição de um sistema de 

                                            
39 Jornal O Estado de S. Paulo, 24/10/96. 
40 Entrevista concedida ao CEDEC, em outubro de 1995. 
41 Depoimento de  Virgílio Alcides de Faria, do Movimento de Defesa da Vida, ao CEDEC em janeiro de 1997. 
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fiscalização integrado. Em relação a essa questão, transcreve-se a seguir parte das conclusões 

apresentadas pelos membros do Fórum da Cidadania do Grande ABC42 no ano de 1996:  

“Não aceitamos a atual política do Governo do Estado de São Paulo, com relação 

à postura errônea de fiscalização dos mananciais, a inoperância e a omissão. (...) Não 

aceitamos o discurso de falta de verbas, pois se houver vontade e determinação política 

se encontrarão caminhos para a busca desses recursos. Some-se a isso que os custos de 

fiscalização com certeza seriam menores do que o custo de recuperação de uma área 

degradada, ou o custo de tratamento da água poluída ou o custo do passivo ambiental, 

gerando grande perda das área de mananciais. Não aceitamos a pressão habitacional 

popular como justificativa, pois tal demanda – que é legítima – deve ser resolvida com 

outro tipo de política, com certeza em outras áreas mais apropriadas. Não aceitamos os 

conflitos de interesses dos municípios como instrumento de relaxamento da lei, pois cabe 

ao Governo do Estado de São Paulo, hierarquicamente, promover a lei e exigir o seu 

cumprimento. Portanto, nós, do Fórum da Cidadania do Grande ABC solicitamos ao 

Governo medidas urgentes e imediatas para conter, imediatamente, novas invasões e 

loteamentos clandestinos”.  

 
5.2. O relatório final da Comissão Especial de revisão da LPM 

 

A principal novidade da proposta formulada pela Secretaria do Meio Ambiente foi o 

princípio norteador de apostar na gestão coletiva para resolver os conflitos de interesse, em vez 

da proibição pura e simples da ocupação das áreas de mananciais. Essa nova proposta de gestão 

inclui, além do Estado, a Sociedade Civil por meio dos comitês de bacia e dos municípios 

envolvidos. O projeto de lei tem três princípios básicos: a gestão por bacia hidrográfica, a co-

gestão dos recursos hídricos e a cobrança pelo uso da água. O projeto possibilita a intervenção 

em áreas ocupadas irregularmente, levando infra-estrutura aos moradores. 

Para a Comissão Especial, que trabalha com a estimativa de mais de um milhão de 

pessoas morando em áreas de mananciais, há casos em que a população poderá permanecer e 

há outros em que terá de ser removida. Descarta-se também qualquer tipo de anistia aos 

loteamentos irregulares existentes, mas se enfatiza que a legislação será mais eficaz na punição 

                                            
42 Essa articulação reúne cerca de 64 entidades de diversos setores da sociedade civil (sindicatos, setores 
empresariais, ambientalistas e associações de moradores) que representam as sete cidades que compõem a Região 
do ABC: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra.  
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dos infratores. Para o Secretário de Recursos Hídricos, os bairros já consolidados em áreas de 

mananciais devem receber a infra-estrutura mínima necessária, como redes de esgoto, energia 

elétrica, estação de tratamento 43. 

Essa mesma Comissão sugere, tendo como referência o quadro existente na RMSP, que 

a leis existentes não possuem uma base territorial que responda efetivamente à proteção aos 

mananciais, inclusive daqueles que garantem o abastecimento da RMSP. Assim, entende-se 

que a proposta deve prever uma lei geral que defina procedimentos e diretrizes gerais, e garanta 

a aprovação de leis específicas para cada uma dessas áreas. O projeto não revoga a lei 

existente, que continuará em vigor até que cada uma das represas do Estado tenha a sua 

legislação específica, estabelece apenas as linhas gerais para a garantia dos recursos hídricos 

em São Paulo. 

Os instrumentos de planejamento e as práticas de gestão participativa e descentralizada 

assumem um papel significativo, pois cada represa será gerida por um Conselho no qual, além 

do Estado, as prefeituras e a sociedade civil terão representação. Caberá ao Conselho Estadual 

do Meio Ambiente (CONSEMA) a aprovação do plano de intervenções do Executivo em cada 

represa , o que eliminaria as pressões políticas. A gestão das APRMs ficará vinculada ao 

Sistema Integrado de Recursos Hídricos -SIGRH, garantindo a articulação com os Sistemas de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. O sistema de gestão das APRMs contará com 

um órgão colegiado, um órgão técnico e órgãos da administração pública. 

O projeto elaborado pela Comissão Especial foi aprovado pela Assembléia Legislativa 

do Estado de São Paulo no segundo semestre de 1997 e encontra-se em fase de regulamentação 

nos municípios. Esta regulamentação obedecerá às peculiaridades de cada uma das áreas de 

mananciais na esfera dos municípios. 

 

IV. OBSERVAÇÕES FINAIS 

A ausência de um Plano Diretor atualizado na cidade de São Paulo, que inclua novas 

demandas que orientem o planejamento e a gestão de uma cidade mais humana, constitui-se 

num problema sem solução a curto prazo. 

A existência de uma legislação obsoleta, assim como a pressão exercida por grupos que 

                                            
43 Entrevistas feitas pela equipe do CEDEC em outubro de 1996.  
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lutam pela preservação dos interesses vinculados à especulação fundiária, ao setor imobiliário e 

à construção civil, se contrapõem à possibilidade de consolidar uma cidade que garanta, 

simultaneamente, qualidade de vida e sustentabilidade socioambiental. 

Acrescentem-se, ainda, as dificuldades existentes para que o Legislativo Federal aprove 

uma legislação sobre desenvolvimento urbano que complemente as determinações da 

Constituição de 1988. 

O crescimento da cidade, pautado pela segregação social, notadamente quanto ao 

acesso à infra-estrutura urbana, cria sérios transtornos às condições de vida de uma importante 

parcela da população das áreas periféricas, como também compromete as condições de uso da 

água das represas que abastecem aproximadamente os 16,5 milhões de habitantes da Região  

Metropolitana. O problema da deterioração da água das represas se agrava na medida em que a 

Lei Estadual de Proteção de Mananciais/1976, proposta para proteger essas regiões, não 

conseguiu dar conta de sua tarefa e, apesar de ter aprovada sua revisão, ainda se encontra em 

processo de regulamentação junto aos municípios. 

A legislação em vigor encontra-se em total descompasso em relação à realidade 

socioambiental destas áreas. São mais de 1 milhão de habitantes, na sua grande maioria na 

condição de moradores irregulares, despejando esgotos domésticos e dispondo o lixo 

irregularmente nas margens dos córregos ou riachos e rios que deságuam nos reservatórios 

Billings e Guarapiranga. 

A degradação dessas áreas faz com que esses dois reservatórios para o abastecimento de 

água representem apenas pouco mais de 25% em relação à demanda total. Isso ocorre devido 

aos altos índices de poluição das águas e à diminuição da capacidade de produção dos 

mananciais em virtude do adensamento irregular do solo. Esse fato obriga toda a Região 

Metropolitana a captar mais de 50% da sua água potável no sistema Cantareira, localizado a 

mais de 100 km da capital.  

Os dados a seguir44 demonstram que o Poder Público, nas suas diversas esferas, não 

tem dado atenção devida para esses fatos e que a regulamentação urgente da já aprovada 

revisão na Lei de Proteção aos Mananciais é absolutamente imprescindível. 

                                            
44 Os dados são de responsabilidade da Empresa Metropolitana de Planejamento (EMPLASA), vinculada ao 
Governo do Estado de São Paulo. A EMPLASA sistematiza dados referentes às condições sociais e de infra-
estrutura dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo. 
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Do contingente populacional da RMSP apenas 65% é servido pela rede de esgoto, 

sendo que apenas 24% do esgoto coletado recebe tratamento adequado. O restante continua 

sendo despejado in natura em rios, riachos e córregos que cortam a cidade e que deságuam nos 

reservatórios de água potável, contribuindo ainda mais para sua contaminação.  

Quanto ao abastecimento de água, 92% da população é servida diretamente. Observa-se 

um desperdício de cerca de 43% da produção total, devido tanto à obsolescência da rede como 

à falta de manutenção. 

Esses fatos servem para revelar que o problema da contaminação dos mananciais não 

está relacionado exclusivamente à existência de loteamentos clandestinos em suas margens. 

Apesar disso ser um fator de extrema importância, não se deve escamotear o fato de que a rede 

de esgoto está disponível para menos de 2/3 da população, e menos de 1/5 desse esgoto recebe 

tratamento adequado.  

A revisão da Lei de Proteção aos Mananciais, aprovada pela Assembléia Legislativa no 

final dos mês outubro de 1997, justifica-se pelo fato de o Estado, necessariamente, ter de 

interferir na formulação de políticas públicas de saneamento para evitar que se despeje, de 

forma indiscriminada e contínua, esgotos domésticos que comprometem a produção de água 

potável desses mananciais.  

O não cumprimento da legislação, principalmente devido à ausência de uma 

fiscalização rigorosa, somado à inexistência de políticas de moradia popular que impeçam o 

intenso adensamento populacional nessas áreas, mostra a complexidade de resolução dos 

problemas gerados. 

Tanto as ações da esfera estadual quanto da municipal revelam-se insuficientes e frágeis 

diante dessa problemática. Os casos apresentados sobre o uso de um aterro sanitário para 

resíduos sólidos pelo Poder Público Municipal em área de manancial e sobre a remoção de um 

enorme contigente populacional de uma favela - onde foi construída uma grande avenida sem 

oferecer alternativas de  moradia aos que foram desapropriados - são exemplos bastante 

significativos do problema e do descaso e falta de atenção dos administradores para os danos 

socioambientais provocados. 

É importante ressaltar que, dos 8.051 kms2 da Região Metropolitana de São Paulo,  

mais de 50% (4.356 km2) são considerados de abrangência da Lei de Proteção aos 
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Mananciais45. Segundo dados fornecidos por técnicos da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, o nível de comprometimento ambiental da área protegida já alcança mais de 50%, o 

que implica a necessidade urgente de regulamentação da LPM nos municípios mais afetados,  

não só para possibilitar a implantação de ações de saneamento, mas a prevenção face aos riscos 

potenciais nas encostas dos reservatórios.  

                                            
45 Ver Grostein, Marta Dora. “Mananciais: a nova lei e as perspectivas”. Debates Socioambientais nº 6, São Paulo: 
CEDEC, 1997. 
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