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1. Apresentação
O ISA acompanha as questões relativas aos mananciais

Mananciais (APRMs) no Estado de São Paulo, conforme

que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo desde

prevê a Lei Estadual no 9.866/97, que dispõe sobre diretri-

1996, e participou do processo de elaboração da Lei Espe-

zes e normas para proteção e recuperação das bacias hi-

cífica da Área de Preservação e Recuperação de Mananciais

drográficas dos mananciais de interesse regional. Procura

(APRM) Guarapiranga, no âmbito de seu Sub-Comitê de Ba-

fazer contribuições gerais sobre o que pode ser uma Lei

cia. Ao longo dos últimos anos, o ISA vem acompanhando

Específica, utilizando-se do debate sobre a minuta de Lei

o processo de regulamentação desta Lei Específica e o de

Específica para a Bacia Billings.

elaboração de lei muito semelhante para a Bacia da Billings.

O intenso debate atual sobre leis específicas está ba-

Esse acompanhamento simultâneo nos permitiu desenvol-

seado: na discussão de um projeto de Lei Específica para

ver uma visão crítica sobre escopo, objetivos, aplicação e

a Bacia Billings, construído no âmbito de seu Sub-Comitê;

fragilidades das leis específicas para os mananciais do Esta-

na pressão pela aprovação de leis específicas em prol da

do de São Paulo, em especial aqueles localizados próximos

regulamentação da cobrança pelo uso da água; e princi-

à RMSP. O amadurecimento resultante desse processo moti-

palmente, no momento em que a Lei Específica da Gua-

vou a elaboração desta publicação.

rapiranga, aprovada em janeiro de 2006, dá sinais de que

Este trabalho, portanto, não é o encerramento de um

os desafios para sua implantação são enormes, incluindo

ciclo, ao contrário, o debate soma anos de acúmulo e envol-

desde a compatibilização de legislações municipais, ela-

vimento de diversas instituições, governos e movimentos.

boração do Plano de Desenvolvimento e Proteção Am-

Procura, sim, reaquecê-lo, agora de uma forma propositiva.

biental (PDPA), construção dos mapas com áreas de inter-

Seu objetivo é subsidiar o processo de elaboração de

venções, e recursos financeiros.

leis específicas das Áreas de Proteção e Recuperação de

Definir e elaborar leis específicas também é importante nesse momento considerando a gestão atual sobre as
IATÃ CANNABRAVA. 7/2/2007

áreas de mananciais, em especial, próximas à cidade de
São Paulo, onde já se percebe um forte investimento em
projetos de recuperação, a partir de intervenções que,
embora pouco articuladas, representam um montante
considerável de recursos e iniciativas. São projetos junto
ao Governo Federal (Plano de Aceleração do Crescimento - PAC), Estado de São Paulo (Projeto Mananciais, com
financiamento do Banco Mundial) e municípios que prevêem a (re)urbanização de favelas, investimento em saneamento, com recursos do orçamento da cidade de São
Paulo, entre outros.
A publicação está organizada em cinco partes: uma
primeira, que disserta sobre a política para proteção dos
mananciais no Estado de São Paulo, retomando sua história e definições jurídicas; uma segunda, que apresenta
uma caracterização sintética da Bacia Billings; uma terceira, que lista diversos trabalhos produzidos sobre a região;
uma quarta parte, que apresenta considerações sobre a
minuta de Lei Específica da Billings a ser enviada para a
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo em breve;

Início do Braço Bororé na Represa Billings.

e por fim, traz recomendações gerais para leis específicas.
Leis específicas de mananciais – o exemplo da Billings

billings-final.indd 7

7

06/03/2008 15:11:20

2. Política de proteção dos mananciais
2.1 Breve histórico

sava as alternativas de moradia oferecidas pelo mercado. O
poder público não se propôs intervir na mesma velocidade

Na década de 70, com o comprometimento de boa par-

que se formava o quadro de degradação.

te da disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica Alto Tie-

Na década de 90 esse quadro se agrava, com o acelera-

tê, as novas demandas por água para abastecimento que

do processo de expulsão da população para a periferia da

exigiam a importação de águas da bacia do Rio Piracicaba,

metrópole e também pela piora da qualidade da água, sen-

e a necessidade de ordenamento do crescimento urbano,

tida, não apenas pelo cheiro e gosto da água. É produzida

o

o

foram criadas as leis estaduais n 898/75 e n 1.172/76 para

então uma nova lei, a Lei Estadual no 9.866/97, que adota

a proteção dos mananciais da Região Metropolitana de São

como objetivo não só a proteção, mas a recuperação da

Paulo (RMSP). As leis consideravam a ocupação urbana da

qualidade ambiental dos mananciais para abastecimento

Bacia como principal fator para a má qualidade da água e

público. A lei define a bacia hidrográfica como unidade de

para evitá-la e preservar o ambiente, ora restringiam total-

planejamento e gestão e cria as Áreas de Proteção e Re-

mente novas ocupações ora propunham ocupações pouco

cuperação dos Manancias (APRMs), formadas por uma ou

adensadas, com grandes áreas permeáveis.

mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse

As leis não conseguiram reverter o rápido e intenso

regional para abastecimento público. Estabelece diretrizes

crescimento populacional e urbano da RMSP, e o resultado

para a gestão das bacias hidrográficas de interesse regio-

contradiz seus objetivos: o território foi ocupado, de forma

nal, instrumentos e uma nova política de gestão, baseada

mais adensada (em relação ao estabelecido na lei), irregular

em Comitês de Bacia com a participação de técnicos, socie-

e precariamente, atendendo uma população que não aces-

dade civil organizada e municípios.

Instrumentos da lei de proteção e recuperação dos mananciais - Lei Estadual no 9.866/97
INSTRUMENTOS

OBJETIVOS

Leis específicas para cada APRM

Estabelecer as diretrizes e normas direcionadoras de uso e ocupação do solo e parâmetros ambientais
“garantidores dos padrões de qualidade e quantidade de água”.1

Plano de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental (PDPA)

Instituir Plano de Desenvolvimento Estadual, resultado do planejamento de ações estratégicas para a
proteção e recuperação das bacias, e consolidação das intervenções e investimentos, assim como das
diretrizes e metas, com revisão a cada 4 anos.

Áreas de Intervenção

“Em lugar de uma lei estadual de uso e ocupação do solo que traga um zoneamento que desconsidere
as realidades locais, a proposta sugere Áreas de Intervenção onde deverão ocorrer ações de recuperação
das áreas degradadas em decorrência de ocupações predatórias, bem como ações indutoras de usos
e atividades compatíveis com a recuperação dos mananciais”.1 São elas: Área de Restrição à Ocupação
(ARO), Áreas de Ocupação Dirigida (AOD) e Áreas de Recuperação Ambiental (ARA).

Licenciamento e fiscalização

Controlar as atividades e ocupação do território.

Sistema de monitoramento

Acompanhar a evolução dos indicadores de qualidade ambiental.

Suporte financeiro

“Garantir fontes de recursos para as ações de controle e os investimentos”.1

Sistema de informações

Criar sistema informatizado e georreferenciado contendo banco de dados atualizado e compartilhado
entre os agentes que atuam na bacia.

1
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (SMA). Lei Estadual no 9.866/97 – Uma nova política de mananciais – Diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos
mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo, 1998, p.3.

8
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2.2 O que é uma Lei Específica

uma das APRMs e à efetiva proteção e recuperação dos mananciais” (SMA, 1998, p.12-15).

A Lei Específica de cada Área de Proteção e Recuperação

Dentre as diretrizes e normas ambientais e urbanísticas

dos Mananciais (APRM), prevista na Lei de Proteção dos Ma-

de interesse regional, a Lei Específica deve tratar das con-

o

nanciais (Lei Estadual n 9.866/97), deverá determinar os li-

dições para a implantação, operação e manutenção dos

mites de cada APRM, definir diretrizes e normas ambientais

sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição de

e urbanísticas de interesse regional, estabelecer as Áreas de

efluentes líquidos (esgoto) e resíduos sólidos. Isso é muito

Intervenção para a proteção e recuperação dos mananciais.

importante pois a Lei Estadual no 1.172/76 proibia o lan-

Portanto, todo o território da APRM é considerado estraté-

çamento de esgotos nas áreas de proteção de mananciais

gico e qualificado para a produção hídrica, sendo integral-

obrigando a sua exportação, fato que não ocorreu até hoje

mente marcado com Áreas de Intervenção.

e que contribuiu para a irregularidade e precariedade das

As Áreas de Intervenção terão funções ambientais es-

ocupações urbanas. Cabe ressaltar que essas características

pecíficas para produção hídrica, criadas com o objetivo de

são comuns à toda a periferia paulistana, e não apenas em

aplicar dispositivos normativos e implementar políticas pú-

área de manancial.

blicas voltadas a efetivar os objetivos definidos para cada

A Lei Específica deve apontar ainda os instrumentos

uma delas. A proposta “não pretende a criação de um zone-

para garantir a proteção das áreas preservadas e ambiental-

amento detalhado, mas sim, a criação de Áreas de Interven-

mente frágeis, como as de preservação permanente (APP),

ção, que orientem a implementação de políticas públicas

assim como formas de recuperar áreas degradadas visando

de forma dinâmica, direcionadas às especificidades de cada

a produção de água para o abastecimento público.

JÁ TEMOS UMA LEI ESPECÍFICA, A DA APRM GUARAPIRANGA
Em 2006 foi aprovada a Lei Específica que definiu a Área de Proteção e
Recuperação dos Mananciais do Guarapiranga (Lei Estadual no 12.233/06).

meabilização, um dos poucos parâmetros para controlar a produção de
água em quantidade;

Para ser implementada ainda exige a elaboração do PDPA com as definições

0 lista e reforça a possibilidade de utilização de instrumentos de compen-

dos limites das Áreas de Intervenção; regulamentações decorrentes de seu

sação ambiental já existentes, como: possibilidade de criação de Reser-

conteúdo; mas principalmente, depende de vontade política para sua imple-

va Particular do Patrimônio Natural (RPPN); doação de terrenos para

mentação, considerando que diversos dos instrumentos que estão na lei não

preservação ambiental; vinculação de áreas verdes existentes na bacia a

precisavam desta para serem implementados.

empreendimentos ou obras para atendimento dos parâmetros urbanísti-

A lei prevê:
0 a descentralização dos procedimentos para licenciamento, fiscalização e
monitoramento que passarão, após regulamentação e adequação das
instituições participantes, a serem feitos pelas prefeituras ou por estas em
conjunto com o Estado;
0 a definição de áreas, instrumentos e ações para a recuperação ambiental,
embora os limites das Áreas de Intervenção ainda deverão ser definidos
em lei, em escala 1:10.000, pelo PDPA;

cos; intervenções para recuperação ambiental e despoluição; previsão de
recursos financeiros para viabilizar a aquisição de áreas e ações de recuperação ambiental;
0 define condições para a adequação dos sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos, que compreendem análise de alternativas
fora da Bacia, programas de redução de resíduos e proibição da disposição
de lixo proveniente de outras localidades;
0 define diretrizes para os sistemas de esgotamento sanitário, como extensão

0 metas de qualidade ambiental baseadas na qualidade da água. Essas me-

e complementação das redes, e garantia de níveis de eficiência. A instalação

tas fornecem parâmetros para o uso e ocupação do solo ideais na bacia

de novos empreendimentos também fica condicionada à implantação de

para que a qualidade da água melhore;

sistema de coleta, tratamento ou exportação de esgotos;

0 a definição de usos e parâmetros para sub-áreas dentro da Área de Ocupação Dirigida, que reconhecem a ocupação e propõem índices de imper-

0 aponta fontes de financiamento, como orçamentos públicos, mas não traz
qualquer mecanismo de sanção casos tais investimentos não ocorram.

Leis específicas de mananciais – o exemplo da Billings

billings-final.indd 9

9

06/03/2008 15:11:20

3. A Billings hoje
Atualmente, o principal uso da Billings é para abastecimento público. De suas águas depende boa parte da popu-

pesados; fármacos; e a presença de microorganismos patogênicos e algas potencialmente tóxicas.

lação do ABC paulista e Baixada Santista, além de um terço

O bombeamento das águas dos Rios Tietê e Pinheiros,

da população da cidade de São Paulo, uma vez que parte da

que ocorre até hoje, afeta a qualidade da Represa, incluindo

água retirada da Guarapiranga provém do Braço Taquacetu-

o Braço Taquacetuba, que tem suas águas transpostas para

ba, da Billings. Nos próximos anos, a contribuição da Repre-

a Guarapiranga. O Braço do Rio Grande, onde é feita a capta-

sa para abastecimento deve aumentar, através da captação

ção de água para o ABC, tem no lançamento de esgotos, po-

de água no Braço do Rio Pequeno.

luição difusa e industrial suas principais fontes de poluição.

A Represa Billings foi construída na década de 20 para

Considerando que o uso da Billings para abastecimento é

a geração de energia elétrica. Como parte integrante de

cada vez mais importante para a RMSP, as ações necessárias

um complexo sistema, que reverteu o curso do Rio Tietê,

para a recuperação da qualidade da água da Represa devem,

bombeou suas águas através do Pinheiros para dentro da

necessariamente, incorporar: diminuição da quantidade das

Represa e que seguem por gravidade para Cubatão, na Bai-

vazões bombeadas do Rio Pinheiros; tratamento dos esgo-

xada Santista, onde se encontra a Usina Henry Borden. Para

tos, através da implantação de sistemas eficientes de sanea-

atender aos objetivos de geração de energia, foi definida

mento nas ocupações existentes; contenção do processo de

uma enorme área de inundação, que se deu através do bar-

expansão urbana e de atividades econômicas na Bacia.

ramento do Rio Jurubatuba ou Grande, que nasce na Serra
do Mar, próximo de Paranapiacaba. É um dos maiores reservatórios de água do mundo localizado próximo de áreas urbanas e ocupa parte significativa de sua bacia hidrográfica.
Para se ter uma idéia, a área da Represa Billings é seis vezes
maior que a área da Guarapiranga.
Durante 60 anos, esse bombeamento aconteceu com
freqüência, e com ele, grande parte da poluição produzida
em São Paulo foi parar no fundo da Represa, comprometendo significativamente a qualidade de suas águas.

FLOTAÇÃO DO RIO PINHEIROS E
BOMBEAMENTO PARA BILLINGS
O Projeto Flotação, do Governo do Estado de São Paulo, prevê o
bombeamento de 50 mil litros de água por segundo dos Rios Pinheiros
e Tietê para o reservatório Billings.
O objetivo principal declarado no Projeto é garantir a qualidade da
água exigida para o bombeamento para a produção de energia elétrica
em Henry Borden. Há também outros objetivos como melhorar a qualidade de água do Rio Pinheiros e aumentar a disponibilidade hídrica do

3.1 Fontes de poluição da Represa

reservatório Billings. Dentre os impactos possíveis, estão:
a. o aumento de carga de poluição – uma vez que o processo inclui

As principais fontes de poluição da Represa hoje são: o

a adição de produtos químicos e o bombeamento de um grande volume

bombeamento, em eventos de chuva, das águas poluídas dos

de água do Rio Pinheiros, sem adequado tratamento, para Represa uti-

rios Tietê e Pinheiros; a ressuspensão dos sedimentos acumu-

lizada para abastecimento;

lados no seu fundo, que variam de 1 a mais de 10 metros de
altura; e o despejo de esgoto e poluição proveniente da ocupação urbana e das diversas atividades econômicas existentes
na sua bacia hidrográfica, como indústrias e minerações.

b. e a possibilidade da ressuspensão de poluentes, em especial
metais, acumulados no fundo do reservatório.
O processo de flotação é uma parte do tratamento de esgotos. No
Brasil, será a primeira vez que o processo será utilizado para despolui-

Com isso, a qualidade de sua água encontra-se bastante

ção de águas a serem destinadas ao abastecimento público. Estão sendo

comprometida, sendo as maiores preocupações: contami-

feitos testes e monitoramento em tempo real do impacto ambiental,

nação por esgotos; eutrofização do corpo central e dos bra-

para subsidiar a elaboração de seu EIA/RIMA, embora os resultados não

ços do reservatório, que resulta em enormes florações de

sejam divulgados para os consumidores de suas águas.

algas que podem ser vistas nas imagens de satélite; metais

10
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LEO MALAGOLI. 23/11/2007

3.2 Ocupação da Bacia Hidrográfica da Billings
A Bacia Hidrográfica da Billings possui quase metade
de seu território preservado (ver box abaixo). Essa característica é fundamental para a produção de água de boa
qualidade e um importante fator na recuperação das águas
da Represa. Isto porque, parte importante das nascentes
encontram-se nas áreas preservadas próximas à Serra do
Mar, onde os índices pluviométricos são altos. Como a Represa ocupa uma área extensa na Bacia, a maioria de suas
nascentes, encontram-se muito próximas do lago (algumas a menos de 500 metros). Esta configuração, aliada às
chuvas constantes, resulta em uma renovação quase diária

Área desmatada no Jardim Canaã onde serão apoiados os pilares do
trecho do Rodoanel. Ao fundo, desmatamento na APA do Bororé.

RODOANEL MARIO COVAS

dos cursos d’água. Importante ressaltar que o padrão de

O Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, em implantação pelo Governo

conservação da Bacia da Billings é muito superior ao exis-

do Estado de São Paulo, cortará as bacias da Billings e da Guarapiranga.

tente em outros mananciais que abastecem a RMSP, como

Para a avaliação dos impactos durante o processo de licenciamento adotou-

o Sistema Cantareira, que tem pouco mais de 20% de seu

se uma Área de Influência Direta (AID), que corresponde à área mais im-

território ainda coberto por vegetação natural.

pactada, de acordo com a avaliação de impacto ambiental. No caso, é uma
área pequena, o que parece significar que não estão sendo reconhecidos
nem todos os impactos e nem os impactos em sua magnitude e, portanto,
não serão tomadas providências para evitá-los ou mitigá-los. Isto porque,

DADOS SOBRE A BACIA HIDROGRÁFICA DA BILLINGS

apesar de aprovada pelo Consema, esta AID divide ao meio fragmentos de

0 Vazão natural: 12,5 m3/s

Mata Atlântica, não considera a totalidade de sub-bacias diretamente im-

0 Captação no Braço do Rio Grande: 4,8 m3/s

pactadas pela rodovia, e secciona áreas de ocupação urbana.

0 Captação no Taquacetuba: 4 m3/s

A porção a ser diretamente impactada pelo Rodoanel, mesmo tendo

0 Área da Represa: aprox. 9.626 hectares (ou 16,5% da área da Bacia)

sido subestimada, corresponde a 16% da área da Bacia, e compreende

0 A Represa tem oito braços principais: Braço do Rio Grande,
separado do corpo central pela barragem da Rodovia Anchieta, o Braço
do Rio Pequeno, Braço do Capivari, Braço do Rio da Pedra Branca, Braço
do Taquacetuba, Braço do Bororé, Braço do Cocaia e Braço Alvarenga.

mais de 20% da área da Represa Billings (isso é feito considerando que seja
possível impactar apenas uma parte da água!), incluindo o ponto de captação de água do Rio Grande (localizado a menos de 300 metros da rodovia),
que abastece todo o ABC paulista e Baixada Santista.

0 Sub-regiões: são 11, divididas considerando-se os oito braços e o
chamado corpo central da Billings.

posta em desnível por uma infinidade de vias (ver mapa poster). A ten-

0 Sub-bacias: 153

dência é que ocorram no trecho Sul processos semelhantes ao trecho

0 Seis municípios inseridos Bacia: Diadema 1,4%, Ribeirão Pires
12,1%, Rio Grande da Serra 7,5% (na totalidade), Santo André 18,6%,
São Bernardo do Campo 32,2% e São Paulo 28,2% (% sem considerar
a área da Represa).

Oeste, em funcionamento desde 2002, como: consolidação, expansão e

0 Uso do solo 2006 (sem considerar a área da Represa):
Usos urbanos: 15,3%
Usos antrópicos: 32,5%
Total alteração humana: 47,8%
Áreas cobertas por vegetação nativa: 52%
Ocupação de APPs por usos antrópicos: 4.012 ha (33,1% das APPs)
Ocupação de APPs por usos urbanos: 1.177 ha (9,7% das APPs)

A rodovia terá dois acessos formais na região da Billings e é trans-

adensamento da ocupação urbana, substituição de usos menos impactantes, como ocupação antrópica, por usos urbanos e desmatamentos.
Parte significativa da ocupação urbana de média densidade e da ocupação urbana dispersa existentes na Bacia da Billings encontram-se na AID
do Rodoanel, 22% e 14% respectivamente. Os dados constantes do estudo
CPLEA/PRIME (ver pág. 14) mostram que a maioria dessas áreas não conta
com infra-estrutura de esgotamento sanitário, e não está previsto atendimento. Este cruzamento permite supor que o aumento da ocupação urbana
resultante da construção da rodovia tende a se intensificar em áreas totalmente desprovidas de infra-estrutura de saneamento.
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IATÃ CANNABRAVA. 7/2/2007

2

3

4

IATÃ CANNABRAVA. 7/2/2007

MONICA MONTEIRO SCHROEDER

CESAR DOS SANTOS PEGORARO. 23/11/2007

1

(1) Trecho da Bacia Billings onde será a alça do Rodoanel na região de São Bernardo; (2) Abertura na mata e aterramento de córrego para construção da mesma alça da foto
anterior; (3) ocupação habitacional adensada e irregular na península do Cocaia, na Billings e (4) ocupação residencial em Santo André, próxima ao braço Rio Grande, que
ainda preserva áreas verdes permeáveis.
As áreas com usos urbanos ocupam cerca de 15% da área
da Bacia, e geram enormes danos para a qualidade da água,

pação, no entanto, é composta por áreas desmatadas e sem
uso aparente, chamadas de campo antrópico.

uma vez que quase a totalidade da ocupação não conta com

Apesar do intenso crescimento populacional na região,

sistema adequado de tratamento de esgotos, em muitos lo-

ao longo dos últimos três anos, a área urbana cresceu muito

cais o esgoto sequer é coletado, e a poluição gerada nas ruas,

pouco em relação ao ritmo que vinha crescendo e se adensan-

conhecida como difusa, também não tem qualquer trata-

do, enquanto as áreas com campos antrópicos aumentaram,

mento antes de ser despejada na Represa. Grande parte da

sendo responsáveis por grande parte do desmatamento iden-

ocupação urbana existente na Billings é precária, instalada em

tificado no período. Esta dinâmica de alteração, que acontece

locais sem os devidos cuidados ambientais, como no entorno

de forma semelhante na Bacia da Guarapiranga, aponta para

de corpos d´água e áreas íngremes. Mais da metade da ocupa-

duas importantes tendências: adensamento das áreas urba-

ção urbana existente na região encontra-se nos municípios de

nas existentes e expansão sobre áreas já desmatadas; abertura

São Paulo e São Bernardo do Campo. A população residente

de novas áreas sem destinação aparente, mas que constituem

nos seis municípios inseridos na Bacia, em 2000, era superior a

um estoque de áreas para ocupações futuras.

860 mil pessoas. Considerando-se as altas taxas de crescimen-

A ocupação irregular de áreas de preservação permanen-

to populacional desses municípios, é possível estimar que a

te, protegidas por legislação federal e estadual, é intensa na

população atual seja superior a 1 milhão de pessoas.

Bacia da Billings. Mais de 40% das APPs no entorno dos corpos

Além dos usos urbanos, parcela significativa da Bacia da

d’água, fundamentais para a produção hídrica, encontram-se

Billings, 32,5%, é ocupada por outros tipos de uso, não urba-

alteradas por atividades humanas, totalizando cinco mil hec-

nos, que envolvem diversas atividades econômicas, como in-

tares de áreas a serem degradadas. Grande parte desta altera-

dústrias, áreas de mineração, silvicultura. Boa parte dessa ocu-

ção foi feita por usos antrópicos existentes na Bacia.
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4. Informações já produzidas para a elaboração
da Lei Específica da Billings
Para elaborar a Lei Específica e o Plano de Desenvolvi-

as de mananciais em torno da elaboração de um diagnóstico

mento e Proteção Ambiental (PDPA) é fundamental que se-

participativo. Como resultados, dentre outros, podemos des-

jam feitos diagnósticos e debates, de forma a compor um

tacar a constatação do significativo volume de substituição

quadro mais realista e compartilhado da situação atual de

de mata nativa (Mata Atlântica) por usos urbanos através de

preservação e das dinâmicas de uso e ocupação. A Billings

novas ocupações e da consolidação das existentes (ver http://

é um bom exemplo nesse sentido, pois sobre ela foram fei-

www.mananciais.org.br/site/documentos/download).

tos diversos estudos e propostas que permitem um intenso
debate sobre a proposta de Lei Específica que está sendo

2001 Diretrizes para a Lei Específica e o Plano de Desen-

elaborada, e que já deveriam ter subsidiado os debates jun-

volvimento e Proteção Ambiental (PDPA) da área de proteção
e recuperação dos mananciais (APRM) Billings-Tamanduateí
– Relatório Fundação para o Desenvolvimento da UNESP
(FUNDUNESP). O Sub-Comitê Billings contratou esse estudo

to ao Sub-Comitê da Bacia.
Dentre os estudos, estão:

1999 Termo de Referência (TR) do Programa de Recuperação da Billings (SMA/CPLA). Foi elaborado para dar início ao

com o objetivo de orientar a elaboração de instrumentos

Programa de Recuperação Ambiental da Bacia Billings que ti-

lhou estudos desenvolvidos no TR e avançou na proposição

nha como objetivo viabilizar a utilização prioritária da Billings

de áreas de intervenção, bem como nas condições de sus-

para abastecimento público da RMSP. O TR recuperou e atu-

tentação econômica de produção de água e na gestão desse

alizou análises; realizou novos estudos, como os de geração

manancial. Destacaram-se nesse trabalho a proposição de

de cargas poluidoras, de aplicação de modelos de simulação

estratégias para a valorização dos serviços ambientais desse

para a qualidade e quantidade de água do reservatório; criou

território voltados à produção contínua de água limpa.

previstos na Lei de Proteção aos Mananciais. O trabalho deta-

um sistema especial de monitoramento de qualidade de

As diretrizes de um ‘novo modelo de produção de água

água, sedimentos e peixes, que abrange, até hoje, a Baixada

nos mananciais’, foram estruturadas em 5 grandes objetivos

Santista, o Alto e o Médio Tietê, até o trecho a jusante do re-

a atingir: (1) sustentação da produção de água nos manan-

servatório de Barra Bonita. Os diagnósticos foram publicados

ciais; (2) realinhamento de políticas públicas para reforçar

e debatidos em fóruns abertos e participativos. O TR foi apro-

a produção de água potabilizável; (3) controle social das

vado, em 1999, pelo Consórcio do Grande ABC, pela Câmara

condições gerais de produção de água; (4) reversão dos

do Grande ABC e pelo Sub-Comitê Billings.

processo de degradação da APRM; (5) desenvolvimento das

O TR identificou: principais problemas sociais e ambien-

potencialidades de usos econômicos vinculados à proteção

tais com repercussão nas águas da Billings, estudos e ações

das áreas produtoras de água. Tais propostas foram retoma-

para resolver estes problemas; estimativas de quantidade

das e aprovadas pelos integrantes do grupo técnico criado

e custo das ações, bem como os meios para sua concreti-

para elaborar a proposta de Lei Específica e PDPA, no âmbi-

zação. Depois de todos esses esforços, foi dado início ao

to do Sub Comitê Billings, em 2001. Contudo, o trabalho não

aproveitamento das águas da Billings para o abastecimento

avançou e novo grupo reiniciou as atividades, anos depois.

a partir do braço do Taqueacetuba, sem que qualquer das
ações propostas pelo TR tivessem sido iniciadas. Hoje, ape-

2002 Seminário Billings 2002 (ISA) produziu um conjun-

nas uma parte dessas propostas figuram do Programa Ma-

to de recomendações gerais para a Bacia a partir da cons-

nanciais, ainda não iniciado.

trução, de forma participativa, de 12 mapas temáticos que
mostram, entre outros, a ocupação urbana desordenada

2000 Diagnóstico Socioambiental Participativo Billings 2000

vista como ameaça e as grandes porções de áreas que pro-

(ISA), foi uma contribuição importante para a mobilização de

duzem água. Dentre as recomendações, destacam-se: a im-

diversas entidades que trabalham para a recuperação das áre-

plantação e ampliação das áreas protegidas sob a forma de
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Unidades de Conservação (UCs); um novo modelo de ges-

ção de objetivos, metas e instrumentos para a Lei Específica

tão, recuperação, manejo e operação do Reservatório Billin-

da Billings; aplicação de questionário junto às prefeituras

gs; desenvolvimento de alternativas econômicas compatí-

inseridas na Bacia Billings (ver http://www.mananciais.org.

veis com a produção de água, fiscalização e monitoramento

br/site/documentos/download). Os resultados deste estudo

permanente do território; entre outras (ver http://www.ma-

são apresentados no capítulo a seguir.

nanciais.org.br/site/documentos/download).

Nas três oficinas realizadas com representantes dos municípios, Estado e sociedade civil, foram pactuados objetivos,

2002 Estudo sobre criação de Unidades de Conservação

metas e instrumentos que deveriam ser incorporados na mi-

(ISA/Fundação Florestal) que detalhou as propostas de cria-

nuta da Lei Específica. Em termos de objetivos, foram levan-

ção de Ucs resultantes do Seminário Billings, dentre elas,

tados: proteger as áreas preservadas remanescentes, requa-

cabe destacar a proposta da ampliação do Parque Estadual

lificar áreas antropizadas para produção de água; reverter a

da Serra do Mar até a Represa (ver http://www.mananciais.org.

poluição afluente pelo bombeamento; recuperar o passivo

br/site/documentos/download).

socioambiental; garantir a participação cidadã no processo
de produção de água. Para cumprir os objetivos foram suge-

2005 Estudo sobre o Plano Integrado de Melhora Ambien-

ridos algumas metas e instrumentos que devem ser incor-

tal na Área de Mananciais da Represa Billings no Município de
São Bernardo do Campo (NJS Consultants/Yachiyo Engeering
CO./JICA). O projeto, apesar de ter como enfoque a região da

porados à minuta, e muitos outros que podem ser aplicados
sem a existência de lei (ver http://www.mananciais.org.br/site/
documentos/download).

Billings do município de São Bernardo do Campo, retoma e
detalha os diversos trabalhos elaborados sobre a região da
bacia para subsidiar o plano diretor municipal de São Bernar-

Questionários respondidos pelas Prefeituras
e Subprefeituras da Bacia

do do Campo e subsídios para um plano específico para as
áreas de mananciais.

O ISA também aplicou questionários junto às prefeituras
e subprefeituras da bacia (ver http://www.mananciais.org.br/

2005 Indicação de áreas de intervenção e respectivas di-

site/documentos/download) que mostraram, dentre outros:

retrizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse regional na bacia hidrográfica do reservatório Billings (PRIME/
SMA/CPLEA). Esse estudo teve como objetivo desenvolver,

(1) que as propostas do Seminário Billings 2002 não são

em articulação com os municípios, uma proposta de delimi-

(2) todos os entrevistados mostraram acompanhar o proces-

tação das Áreas de Intervenção na Bacia Billings, suas diretri-

so de elaboração da Lei Específica junto ao Sub-comitê,

zes e normas ambientais e urbanísticas de uso e ocupação,

mas apenas metade considera o processo adequado;

de forma a dar subsídios técnicos para o Subcomitê Billings-

(3) a maioria dos entrevistados concorda que o PDPA (pre-

Tamanduateí elaborar a Lei Específica e o PDPA. Os resultados

visto na Lei Estadual no 9.866/97) deveria servir de sub-

mostram que em todos os cenários há um aumento na carga

sídio para a Lei Específica e que este deveria reunir o

de fósforo, ou seja, da poluição do reservatório, inclusive no

conteúdo já produzido para a região e ser implemen-

cenário que sustenta o zoneamento proposto para a Billings.

tado rapidamente;

aplicadas, na opinião dos gestores, por desarticulação
política, e não porque não há Lei Específica aprovada;

(4) nos questionários respondidos, municípios e subprefei-

2006 – Projeto Avaliação da implementação das propostas

turas de São Paulo dizem que as diretrizes da Lei Especí-

de ação e recomendações resultantes do Seminário Billings
2000 e produção de informações técnicas necessárias à elaboração da Lei Específica (ISA), com os seguintes produtos:

fica e do PDPA deveriam ser incorporadas ao Programa
(5) É necessário compatibilizar as discussões e trabalhos

atualização do Diagnóstico Socioambiental da Billings,

já produzidos sobre o tema dos manancias e cobrar

com dados referentes ao ano de 2006 e cruzamentos com

dos governos que os recursos que já estão sendo

os cenários propostos no estudo CPLEA/PRIME; realização

negociados e contratados caminhem para o cumpri-

de três oficinas, junto ao Sub-Comitê Billings, para defini-

mento dessas diretrizes.

14
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5. Considerações sobre a minuta de Lei Específica da Billings,
em debate no Comitê de Bacia do Alto Tietê
Estudos do ISA e uma pesquisa desenvolvida pelo Centro Universitário Senac sobre a Bacia da Billings foram feitos

abastecimento, por isso sua situação é delicada e o espírito
da lei deve ser responsável e não propor novas ocupações.

para subsidiar o processo de elaboração da Lei Específica. Es-

A minuta de Lei Específica da APRM Billings, em discus-

tes materiais foram apresentados e aprimorados a partir de

são, define metas de redução de cargas poluidoras para cada

discussões junto ao Grupo de Elaboração da Lei Específica da

um dos compartimentos ambientais e municípios inseridos

Billings, à Câmara Técnica de Planejamento e Gestão, ambos

na Bacia da Billings; e propõe áreas a serem ocupadas, com

ligados ao Sub-comitê da Bacia Billings, à Câmara Técnica de

base tão somente na aptidão do solo ao assentamento. No

Planejamento e Gestão do Comitê do Alto Tietê. O conteúdo,

entanto, não há nessa proposta, a consideração sobre como

no entanto, não foi incorporado à minuta em discussão.

está a situação desse manancial hoje – tanto no reservató-

Os resultados mostram problemas técnicos e fragilida-

rio, como seus afluentes, sedimentos, biota e coluna d’água

des da atual minuta de Lei Específica da Billings, como por

– em termos de cargas poluidoras; como influem as cargas

exemplo, permitir aumento significativo de população e ex-

poluidoras que aumentam de acordo com as oscilações de

pansão de ocupação urbana numa região a ser protegida

bombeamento das águas do Rio Pinheiros; e a previsão de

para o abastecimento de água da população metropolitana,

como serão consideradas as áreas já contaminadas.

ampliando os riscos desse suprimento.
NESSE SENTIDO, SE PROPÕE

considerar o quanto o

manancial já está poluído e como é a dinâmica

5.1 A proposta apresentada NÃO considera...
O quanto o manancial já está poluído

de poluição, antes de propor metas de redução de
carga poluidora e áreas a serem ocupadas; retomar estudos já apontados no Relatório Fundunesp
e realizar as ações estabelecidas no TR para viabilizar que as águas da Billings sejam um manancial

serem implantadas medidas para preparar a bacia e a Re-

para abastecimento público, função que o reser-

presa para essa função, esse manancial já é utilizado para

vatório já exerce, sem estar preparado.

MONICA MONTEIRO SCHROEDER, DEZ/1999

CESAR DOS SANTOS PEGORARO. 7/6/2004

A situação da Billings já é delicada para atender a demanda da população para abastecimento. Antes mesmo de

(esq.) Trecho de água poluída próximo ao Jardim Gaivotas, na Península do Cocaia; (dir.) Barragem Anchieta que separa o
Braço do Rio Grande do restante da Billings. A coloração verde indica a floração de algas na água (dez/1999).
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5.2 A proposta apresentada estabelece...
Que aproximadamente toda a expansão
populacional e urbana será instalada na bacia

garantir o direito à moradia e à cidade, e à segurança da posse;
0 os efeitos da possibilidade de ocupação de novas áreas e do adensamento das existentes so-

Isso porque a proposta apresentada, através do Mapa de

bre o mercado de terras e possível valorização

Áreas de Intervenção que acompanha a minuta de Lei Es-

imobiliária que possa acontecer, promovida pela

pecífica da Billings, considera que aproximadamente todo o

alteração nos padrões urbanísticos. Tampouco

crescimento populacional será instalado na bacia (ver estu-

planeja a recuperação para a coletividade dessa

do completo com cálculos no site http://www.mananciais.org.

valorização da terra obtida de forma privada.

br/site/documentos/download).
Caso isso aconteça, a população residente na Bacia, que

BASEADO NESSES ARGUMENTOS PROPÕE -SE:

em 2000 era de 860 mil pessoas, poderá dobrar, chegando
a mais de 1,6 milhão de pessoas. Entre os municípios inse-

0 considerar que nem toda a população deverá ser

ridos na Bacia, alguns poderão ter sua população aumenta-

instalada na bacia. Isso pode acontecer através da

da em mais de duas vezes, como é o caso de Ribeirão Pires,

definição de uma “área envoltória” ou “de influên-

Santo André e Rio Grande da Serra.

cia, que considera a possibilidade de (re)locação

O Mapa de Áreas de Intervenção que acompanha a

da população em áreas fora da APRM, apoiada

minuta de Lei Específica da Billings foi definido no estudo

por políticas estaduais e metropolitanas de habi-

CPLEA/PRIME, que delimitou um conjunto de sub-áreas de

tação e mobilidade.

Ocupação Dirigida e as UCs de uso indireto existentes como
áreas de Restrição à Ocupação (ARO). Para cada sub-área de

0 no caso da Lei Específica da Billings, é fundamental

Ocupação Dirigida, o estudo definiu um conjunto de parâ-

que sejam considerados, no mínimo, os impactos

metros urbanísticos, que variam de acordo com a localiza-

atuais e as novas regras de bombeamento dos rios

ção da sub-área em diferentes compartimentos ambientais,

Tietê e Pinheiros, resultantes da Flotação.

também definidos pelo estudo. A partir destas informações
– sub-áreas e parâmetros urbanísticos (em especial, lote mí-

0 estudar e definir estratégias para as diversas ques-

nimo) – foi produzida uma estimativa da população que po-

tões elencadas acima. Uma estratégia para inibir

derá se instalar na Bacia, demonstrando que aproximada-

a ocupação de novas áreas e o adensamento, por

mente toda ela poderá ser ali abrigada. A possibilidade de

exemplo, poderia ser estimular a utilização de áre-

instalar toda essa população na Bacia está baseada apenas

as subutilizadas já infra-estruturadas fora de área

na aptidão física do assentamento, desconsiderando:

de mananciais, áreas à espera de valorização que
são parte da equação econômica que estimula a

0 que o desempenho na produção de água nos

ocupação de novas áreas periféricas. Essas áreas

mananciais está ligado a outros critérios, como

poderiam inclusive fazer parte da “área envoltó-

o de permeabilidade do solo, de integridade da

ria”, uma vez que influenciam a forma como a ba-

vegetação e da inexistência de ameaças à qua-

cia está ocupada.

lidade desses ecossistemas e, portanto, da própria água;
0 que é necessário prever estratégias para lidar

5.3 A proposta apresentada prevê...
Novas ocupações de alta densidade

com a informalidade, que é majoritária na produção dos assentamentos, de forma que as áre-

É importante ressaltar que a proposta apresentada par-

as aptas sejam ocupadas com espaços de boa

te de pressupostos desconectados com a situação atual de

qualidade, infra-estruturados, com serviços,

ocupação, de gestão e fiscalização.

que mantenham a permeabilidade, de forma a
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0 após a aprovação da Lei, não haverão ocupações

ações que considerem a realidade de ocupação,

fora dos limites permitidos, o que constitui uma

gestão e fiscalização, de acordo com itens acima. E

mudança significativa em relação à situação

também deverá conter estímulos e punições para

atual da grande maioria da ocupação urbana

mudar comportamentos, que hoje privilegiam o

existente na Bacia e em toda a periferia da re-

adensamento de áreas já ocupadas em manan-

gião metropolitana, que é informal e precária;

ciais, enquanto outras áreas continuam subutilizadas por toda a cidade fora dessas áreas.

0 será priorizado pelos governos, uma boa gestão
e intensa fiscalização, que até hoje não houve
nessa região;

5. 4 A proposta apresentada NÃO estabelece...
Um macrozoneamento

0 não há influências do adensamento das áreas já
ocupadas na dinâmica de ocupação do restante

A Lei Estadual no 9.866/97 estabelece que devem ser de-

da bacia, em particular na sua interferência com

limitadas três categorias de área de intervenção – Restrição

a água. Pressupõe que a gestão e fiscalização de

à Ocupação (ARO), Ocupação Dirigida (AOD) e Recuperação

áreas permeáveis no interior dos lotes será efi-

Ambiental (ARA) –, que funcionariam como um macrozone-

ciente e evitará a impermeabilização de grandes

amento, a ser detalhado e cumprido no âmbito dos planos

áreas nesse território adensado.

diretores municipais e respectivas leis de zoneamento ou
uso e ocupação do solo. As Áreas de Recuperação Ambiental têm um caráter transitório: depois de recuperadas, en-

para responder a essas questões, deverá propor

quadram-se em uma das outras categorias.

IATÃ CANNABRAVA. 7/2/2007

EM TERMOS PROPOSITIVOS, pode-se dizer que a lei,

Área bem preservada próxima ao Braço do Rio Grande. Ao fundo, vê-se o bairro do Areião, por onde passará o Rodoanel.
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Remanescentes florestais em 2006 e Áreas de Preservação Permanente
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Áreas de Intervenção (CPLEA/Prime)
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Sob esse aspecto, a proposta atual em discussão conte-

bertas por Mata Atlântica. Na proposta em

ria apenas duas categorias: uma grande parte da bacia clas-

discussão, apenas algumas das UCs já exis-

sificada como Área de Ocupação Dirigida e algumas Unida-

tentes estão marcadas como ARO.

des de Conservação existentes como Áreas de Restrição à

(b) Além disso, o zoneamento define áreas passí-

Ocupação (por exemplo, não considera as APAs do Bororé

veis de ocupação com baixa densidade sobre

e Capivari-Monos). E detalha através de um conjunto de

regiões que têm vegetação preservada. Isso

sub-áreas de ocupação, que não são conteúdo exigido pela

significa destinar áreas ao parcelamento com

o

Lei Estadual n 9.866/97, os parâmetros de uso e ocupação,

usos urbanos, o que é contraditório com o ob-

configurando um zoneamento.

jetivo de preservar para produção de água.
Isso sem falar que não há uma conceituação simples das

5. 5 A proposta apresentada prevê...
Que existem poucas (ou nenhuma) áreas
marcadas como de Restrição à Ocupação ou
Recuperação Ambiental
Ao não fazer o macrozoneamento, onde os aspectos

áreas e sub-áreas propostas, que justifique a diferenciação
das áreas em sub-áreas, formando um zoneamento.

5.6. A proposta não dimensiona...
O passivo ambiental a ser recuperado

relacionados à produção hídrica e questões regionais deveriam ser contemplados, duas importantes categorias de
intervenção ficaram ausentes no mapa proposto:

Cerca de 8,4% da área da Bacia da Billings está ocupada indevidamente por usos antrópicos em área de preservação permanente, na sua grande maioria caracterizados por áreas onde

(1) Áreas de Recuperação Ambiental. Não foram

incidem atividades econômicas e que, portanto, têm proprie-

delimitadas APPs ocupadas irregularmente, por

tários e responsáveis, o que reforça a necessidade da legislação

usos urbanos ou não; áreas de mineração aban-

específica da Billings definir instrumentos e mecanismos para

donadas e em atividade; lixão e aterro sanitário;

garantir que os responsáveis recuperem o dano ambiental.

áreas contaminadas; entre outros. Ao contrário,
essas áreas estão inseridas no mapa em diferen-

EM TERMOS DE PROPOSTA,

tes Sub-áreas de Ocupação Dirigida. O proce-

ciais deveria delimitar Áreas de Recuperação Am-

o

a legislação de manan-

dimento proposto na Lei Estadual n 9.866/97

biental, que estariam divididas em dois tipos de

para a qualificação dessas áreas após a efetiva

intervenção:

recuperação se perde. Uma vez que as ARAs têm
caráter transitório: depois de recuperadas enquadram-se em uma das outras categorias.

0 Recuperação urbana para as áreas onde os
usos urbanos estão em desconformidade e com-

(2) Áreas de Restrição à Ocupação. Grande parte

prometendo a capacidade de produção de água.

da área preservada foi delimitada como Ocupa-

Inclui ações de saneamento, urbanização e remo-

ção Dirigida/Sub-área Conservação Ambiental

ção de ocupação. O responsável pela intervenção

e Sub-área de Baixa Densidade. A delimitação

é, a princípio, o poder público;

dessas duas sub-áreas parece não obedecer à
lógica da Lei Estadual no 9.866/97 em relação

0 Recuperação ambiental onde o dano é causado

a critérios ambientais, como a manutenção de

por usos antrópicos. Inclui ações de recomposi-

fragmentos de mata, sub-bacias, nascentes, en-

ção vegetal, combate à erosão, recuperação de

tre outros. Dois aspectos a serem ressaltados so-

áreas degradadas e ajustamento de conduta. A

bre essa decisão:

intervenção fica a cargo, a princípio, do proprie-

(a) O zoneamento proposto não protege, ao não

tário ou responsável pelo dano, que não é, neces-

delimitar como AROs, as APPs e as áreas co-
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Além disso, a proposta atual é tolerante aos aterros sanitários, à possibilidade de colocar infra-estrutura de sane-

5.8 A proposta não está...
Compatível com outras normas legais

amento, sem considerar que não há um controle sobre o
quanto essa decisão pode estar permitindo poluir e, sem ter

A Lei Específica deve estar compatível com as outras

um controle sobre toxicidade, pode ser irresponsável per-

leis, resoluções, programas e projetos previstos e em an-

mitir a abertura de espaços para depósito de resíduos, lixo e

damento, principalmente às que se referem à preservação

efluentes industriais. A proposta é tolerante a usos que po-

ambiental e gestão de recursos hídricos.

dem aumentar a poluição.

Dentre eles, os planos e leis de saneamento, os planos
diretores, a Lei da Mata Atlântica, resoluções CONAMA,
entre outros. Destacam-se entre eles, algumas imprescin-

5.7 A proposta apresentada prevê...
A criação de uma nova “Área” de Intervenção,
a Área de Estruturação Ambiental do Rodoanel

díveis:
0 Lei da Mata Atlântica (Lei Federal no 11.428/
06), que proibe que sejam cortadas ou supri-

Na prática, essa área equivale à Área de Influência Direta

midas as formações florestais nativas e ecossis-

da Rodovia – 500 metros de cada lado – que está mal dimen-

temas associados da Mata Atlântica definidas

sionada uma vez que corta ao meio núcleos urbanos e frag-

em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia

mentos de mata. E possui o mesmo estatuto das outras “Áre-

e Estatística – IBGE, em estágio primário e se-

o

as” de Intervenção, definidas na Lei Estadual n 9.866/97.

cundário médio e avançado de regeneração

Analisando comparativamente o zoneamento propos-

conforme as definições das Resoluções CONA-

to e o uso do solo atual (ISA 2006) é possível verificar duas

MA 10/93 e Resolução CONAMA 1/94. Portanto,

situações:

todas essas áreas deveriam estar demarcadas
como Área de Restrição à Ocupação no Mapa

(a) a de baixar a densidade de áreas hoje ocupadas

de Áreas de Intervenção que acompanha a lei,

por usos urbanos precários, de média densida-

no entanto, apenas algumas das Unidades de

de, o que pode configurar um novo padrão de

Conservação estão demarcadas como tal.

ocupação urbana, mais ligado a usos econômicos relacionados com a rodovia e usos residen-

0 Resolução CONAMA no 357/05, que prevê que

ciais de baixa densidade, como condomínios;

para os corpos hídricos que estiverem fora da

(b) a de aumentar a densidade, através da propo-

classe – no caso o reservatório Billings encon-

sição de índices urbanísticos que configuram

tra-se muito aquém da classe 2, definida na re-

usos urbanos densos permitindo a ocupação de

solução – deverão ser definidas metas progres-

áreas atualmente sem usos urbanos (ocupação

sivas de qualidade de água, com instrumentos

antrópica, ISA 2006), o que pode configurar a

de gestão, recursos econômicos, ações e medi-

consolidação da ocupação com um novo pa-

das que garantam a melhoria de qualidade e

drão urbano.

quantidade de água, definindo responsabilidades para Municípios, empresas de saneamento

NA FALTA DE UMA POLÍTICA METROPOLITANA de or-

e órgãos públicos. Atualmente, são lançados

ganização e regulamentação do uso e ocupação

cerca de três vezes mais fósforo na Represa do

do solo que considere os impactos de um empre-

que o permitido pela Lei, e a meta de carga que

endimento como esse, a ocupação no entorno do

está na minuta de Lei Específica, atualmente

Rodoanel deveria seguir o espírito da Lei Estadual

em debate, também é maior do que o previsto

o

n 9.866/97, especialmente em relação à manu-

na resolução. Enquanto as metas progressivas

tenção das áreas mais estratégicas para a produ-

não forem definidas, qualquer lançamento de

ção de água, as AROs e ARAs.

esgoto na represa deve ser proibido.
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5.9 A proposta apresentada prevê...
Metas de redução de cargas poluidoras e
ações necessárias para seu alcance

estão baseados em um padrão de urbanização. Portanto, o
uso industrial informal, as conhecidas indústrias “fundo de
quintal”, pontuais, atomizadas, podem produzir riscos pouco conhecidos, que não estarão sendo controlados.

A meta de redução de cargas, conforme o disposto na
minuta de lei e no estudo CPLEA/PRIME, prevê a redução

NO CASO DA BILLINGS, é preciso controlar as fontes

em mais da metade da poluição afluente à Represa até o

de poluição externas e internas. Hoje um dos maio-

ano de 2015. Para o cálculo das cargas poluidoras foi utiliza-

res problemas do reservatório é a proliferação de

do um modelo matemático de correlação entre uso do solo

algas tóxicas cujo controle depende da utilização

e qualidade da água a partir do fósforo, conhecido como

de parâmetros biológicos e indicadores de toxicida-

MQUAL, e que é semelhante ao da Guarapiranga.

de. Desta forma, é aconselhável relacionar além do

O modelo da Billings, no entanto, não considera a influência do bombeamento do Rio Pinheiros e do próprio reser-

fósforo, outros parâmetros físico-químicos, microbiológicos, biológicos e indicadores de toxicidade.

vatório Billings na geração dessas cargas, ou seja, não con-

Em termos propositivos, há que se construir a

sidera o quanto o manancial está poluído. Com isso, mesmo

relação das metas com os investimentos previstos

que todos os esforços sejam feitos dentro da área da Bacia,

e possíveis, e propor metas progressivas para atin-

as metas podem não ser alcançadas por fatores externos.

gir, dentre outros, a universalização do acesso à

Novamente, dentre as ações necessárias, até 2015, para
se atingir a meta proposta, foram consideradas ações pouco realistas em relação às dinâmicas atuais de ocupação, de
gestão, e aos investimentos atuais. Elas são:

terra e do atendimento do saneamento, tanto de
coleta, como de tratamento.
É preciso também pensar no controle sobre
o bombeamento e até mesmo na redução da
quantidade de água bombeada, considerando

0 conter a ocupação;

que essa é uma das principais fontes de poluição
do reservatório.

0 realocar uma pequena parte da população para
fora da área da Bacia;

5.10 Considerações finais
0 reurbanizar todas as favelas existentes;
0 É preciso delimitar macro-áreas para nortear
0 dotar toda a ocupação urbana de rede de coleta

o zoneamento municipal. Segundo o estudo

de esgotos e garantir 90% de tratamento do es-

CPLEA/PRIME, a delimitação de áreas de inter-

goto coletado. Essa meta não reflete a realidade

venção seria um conjunto de “áreas-programa

dos investimentos e capacidade de intervenção

sobre as quais deverão ser propostas diretrizes

do poder público na região. Para se ter uma

e normas ambientais e urbanas”. Neste senti-

idéia, o padrão proposto – 100% de coleta de

do, a lei deveria fazer a delimitação das três ca-

esgoto e 90% de tratamento – é superior ao de

tegorias de áreas de intervenção (recuperação

todos os municípios da RMSP, inclusive da Capi-

ambiental, restrição à ocupação e ocupação di-

tal. E ainda, não há compatibilidade entre essas

rigida), estabelecer diretrizes, metas, estímulos

metas e os planos de saneamento, previstos na

e penalidades. Os planos diretores, por sua vez,

Política Nacional de Saneamento.

deveriam definir/rever os critérios e parâmetros de ocupação (zoneamento) considerando

Além disso, há quem faça críticas ao modelo matemático

a Lei Específica. Isto porque, de acordo com a

MQUAL, argumentando que é um modelo que não contro-

Constituição Federal, é competência dos mu-

la fontes pontuais de poluição, cargas concentradas, como

nicípios fazer o planejamento de seu território,

por exemplo indústrias e áreas contaminadas. Seus cálculos

por isso cabe a estes fazer o seu zoneamento.

24

Leis específicas de mananciais – o exemplo da Billings

billings-final.indd 24

06/03/2008 15:11:27

A minuta em discussão para a Billings inverte essa

0 É preciso envolver o consumidor como ator de pla-

lógica ao definir, a partir do “mosaico dos planos

nejamento, de acompanhamento, monitoramento

diretores” existentes, um conjunto de sub-áreas

e controle. Ao final, é o consumidor que está cor-

de Ocupação Dirigida e índices urbanísticos (lote

rendo riscos. É preciso garantir o controle social das

mínimo; coeficiente de aproveitamento; e taxa de

condições gerais de produção de água, procurando

permeabilidade), sem a definição anterior para as

estimular a articulação dos segmentos sociais in-

três categorias de áreas de intervenção.

teressados, como os consumidores e entidades de

O resultado é um zoneamento que atende às de-

defesa, estabelecendo, por exemplo, formas de con-

mandas de expansão urbana dos municípios, e

trole social da atuação da concessionária responsá-

não macro-áreas com diretrizes e estímulos para

vel pela produção de água e pelo tratamento dos

que estes ocupem o território de forma a não

efluentes.

comprometer mais ainda o uso da Billings para
abastecimento público.

0 Complexidade do conteúdo dificulta a gestão e a
implementação de suas diretrizes. Um exemplo

0 É preciso considerar que questões externas à ba-

nesse sentido é que não está equacionado como

cia afetam a sua condição. É preciso estabelecer a

será a gestão dos parâmetros de controle de cargas

gestão metropolitana dessas questões, incluindo

poluidoras para a aprovação de um determinado

o equacionamento das demandas para novas ocu-

uso do solo no licenciamento. Esse controle dá-se

pações de uso habitacional, poluição afluente pelo

através de um modelo matemático que, para ser ro-

bombeamento do Rio Pinheiros, entre outras.

dado, depende de um quadro técnico especializado,
qualificado, além de tempo hábil para a tomada de

0 Nem tudo é uso urbano, por isso devem ser cria-

decisão a partir desse parâmetro.

dos parâmetros não-urbanos e mudar o uso das
áreas. Outro aspecto a se considerar é que grande

0 É preciso definir claramente as atribuições e res-

parte da Bacia da Billings é ocupada por usos não

ponsabilidades. Na minuta proposta há repetições,

urbanos – agricultura, mineração e campos an-

mesmas atribuições para diferentes responsáveis.

trópicos – e vegetação nativa, para os quais não

Na definição de atribuições na Lei Específica, espe-

deveria se aplicar apenas índices urbanísticos, que

cial atenção deve ser dada para evitar sobreposição

eventualmente podem promover a mudança de

de funções do órgão colegiado (Comitê da Bacia),

uso destas áreas.

respectiva Agência de Bacia e administração publica, respeitando competências legais já existentes,

0 Na proposta há uma contradição entre metas
de redução de poluição e áreas que permitem

definindo claramente papéis e aportes de recursos
necessários.

ocupação. O cruzamento entre as áreas de intervenção e as metas de redução de poluição aponta

0 Cumprir os acordos pode ser um bom começo. A

uma contradição, onde o primeiro parece permitir

história de construção de diagnósticos, termos de

uma expansão considerável da ocupação urbana,

acordo, planos emergenciais, entre outros acordos

e o segundo restringe essa ocupação.

relativos à Bacia Billings nos mostrou que, na sua
grande maioria, são acordos frustrados que ficam

0 Complexidade do conteúdo dificulta participa-

submissos às oscilações de partidos nos espaços de

ção popular e democrática. A minuta da lei, da

poder. Há que se fazer políticas que fortaleçam os

forma como está, contrasta com a possibilidade de

pactos já assumidos, que permitam o seu controle

ser participativa. É uma lei cujo conteúdo é complexo,

social e monitoramento, sob pena de inviabilizar a

de difícil gestão, e depende de técnicos muito espe-

Billings como manancial de água para abastecimen-

cializados para sua aplicação.

to público.
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6. Recomendações para Lei Específica
6.1. Para começar: um bom diagnóstico

Esse diagnóstico não pode ser apenas um retrato, deve
mostrar as dinâmicas e vetores, tanto de degradação como

Para começar a elaboração de uma Lei Específica é neces-

de melhoria das condições ambientais.

sário ter um bom diagnóstico da situação atual de uso e ocupação do solo e da preservação. Dentre os dados que podem
compor esse estudo, encontram-se: caracterização da dinâmica populacional; atividades econômicas desenvolvidas no
território (quais são, de que forma e onde); qual a situação
atual da vegetação, da qualidade da água, áreas estratégicas

O diagnóstico é a primeira etapa do PDPA.
Não é possível formular Lei Específica
sem diagnóstico.

para a produção de água; dimensionar o passivo ambiental
a ser recuperado (áreas de preservação permanente degradadas, atividades com alto potencial de degradação, como
mineração e lixão, solos contaminados etc.); identificar quem
são os atores e quais as suas responsabilidades, quais são os

6.2 Lei Específica e Plano de Desenvolvimento
e Proteção Ambiental (PDPA)

municípios, as entidades estaduais e municipais, instituições
de pesquisa, organizações da sociedade civil, representantes
de atividades econômicas, moradores; entre tantos outros.

A Lei Estadual no 9.866/97 não define se a Lei Específica deve ser estabelecida antes ou depois do PDPA, porém
pela complementaridade entre eles, sua elaboração deve
ser concomitante.
O PDPA deve conter, não apenas o diagnóstico, mas os

DIMENSIONAR O PASSIVO AMBIENTAL
A SER RECUPERADO

cenários tendenciais, considerando a situação, a previsão
de investimentos, os planos diretores setoriais e munici-

Outro aspecto importante a se considerar é que, normalmente,

pais, plano da Bacia e ações previstas e em andamento.

já existe um passivo ambiental que precisa ser recuperado. Para isso, a

Para tal, essa construção deve ser feita de forma partici-

legislação de mananciais prevê o estabelecimento de Áreas de Recupe-

pativa, envolvendo, de forma efetiva e com compromisso

ração Ambiental. Após a comprovação da recuperação ambiental, a área

real, os atores responsáveis pela implementação e os be-

poderá ser enquadrada em uma das diferentes categorias de Ocupação

neficiados pelas ações.

Dirigida ou de Restrição à Ocupação.
As Áreas de Recuperação Ambiental estariam divididas em dois
tipos de intervenção:
0 recuperação urbana, para as áreas onde os usos urbanos estão em

A Lei Específica define o que deve ser feito, por exemplo, o monitoramento da qualidade da água, da ocupação,
entre outros. Define também a quem cabe essa atribuição e
as penalidades pela não execução. O PDPA, por sua vez, diz
quais instrumentos de monitoramento que serão utilizados,

desconformidade e comprometendo a capacidade de produção de

sua freqüência e como ele será implementado para cumprir

água. Inclui ações de saneamento, urbanização e remoção de ocupa-

os objetivos da lei.

ção. O responsável pela intervenção é, a princípio, o poder público;
0 recuperação ambiental, onde o dano é causado por usos antrópicos.

O PDPA deve desenvolver os cenários desejáveis, devidamente acordados entre os atores envolvidos. Estes cenários, por sua vez, devem ser traduzidos em metas para curto,

Inclui ações de recomposição vegetal, combate à erosão, recupera-

médio e longo prazo, conforme disposto na Lei Estadual no

ção de áreas degradadas e ajustamento de conduta. A intervenção

9.866/97. As metas devem considerar cenários reais de in-

fica a cargo, a princípio, do proprietário ou responsável pelo dano,

vestimento, articuladas com os planejamentos e programas

que não é, necessariamente, o poder público.

dos responsáveis por sua execução (municípios, concessionárias de saneamento etc.).
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Diferentemente da Lei, o PDPA deve obrigatoriamente

temas associados da Mata Atlântica definidas em mapa

ser revisto a cada 4 anos, em processos de acompanhamen-

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,

to e revisão do cumprimento das metas, objetivos, avaliação

em estágio primário e secundário médio e avançado de

dos ganhos, priorização de intervenções. Isso não significa

regeneração conforme as definições das Resoluções CO-

que a Lei não possa ser revista, mas seu processo pode ser

NAMA 10/93 e Resolução CONAMA 1/94, são protegidos.

mais complexo que o do PDPA.

Portanto, outras leis devem respeitar e propor instrumen-

Como conteúdo básico, a Lei deve prever objetivos,

tos que trabalhem no sentido dessa preservação.

diretrizes, instrumentos, conteúdo e revisão do PDPA, atri-

Além disso, essa vegetação não pode ser cortada ou su-

buições para cumprimento no disposto na Lei e no PDPA,

primida. A lei diz que quando houver vegetação primária

estímulos para cumprimento dos objetivos, penalidades e

ou em estágios avançado e médio de regeneração de Mata

sanções pelo descumprimento das atribuições e por infra-

Atlântica, e esta tiver como funções, dentre outras, a prote-

ções à lei e ao PDPA. Entre os instrumentos, estão: macro-

ção de mananciais (art. 11 da Lei da Mata Atlântica e art. 5 do

ordenamento territorial, como as áreas de intervenção, e

Decreto 750/93), essa não pode sofrer corte ou supressão.

instrumentos para que seja cumprida, tais como os tributá-

Mesmo em casos de desmatamento irregular, incêndio,

rios, urbanísticos, entre outros; gestão de recursos hídricos,

ou outro tipo de intervenção não autorizada ou licenciada, a

como outorga, cobrança pelo uso da água, monitoramento,

lei considera que a área continua com status de Mata Atlân-

como Sistema de Informações Geográficas.

tica. Desta forma, áreas desmatadas de forma ilegal desde a

Uma Lei Específica sem PDPA não é auto-aplicável, trans-

vigência da Resolução (1993) deveriam ser recuperadas.

forma-se novamente em uma carta de princípios, com diretrizes e instrumentos, mas ainda sem ter a definição de como
utilizá-los, quais são as metas e quando devem ser atingidas.

Metas progressivas de qualidade da água:
Resolução CONAMA 357/05
A Resolução CONAMA 357/05 prevê que para os corpos
hídricos que estiverem fora da classe – situação de quase to-

A lei deve listar instrumentos e o plano
dizer como usar.
A lei não deve ter metas, o plano sim, deve
ter metas a curto, médio e longo prazo.
A Lei Específica não funciona sem PDPA.

dos os corpos d’água no país – deverão ser definidas metas
progressivas de qualidade de água. As metas progressivas
permitem vincular os instrumentos de gestão e recursos econômicos existentes, com ações e medidas que garantam a
melhoria de qualidade e quantidade do reservatório ao longo
de um cronograma obrigatório que defina responsabilidades
para Municípios, empresas de saneamento e órgãos públicos.

Política Nacional de Saneamento
6.3 Compatibilidade com outras normas legais

A Lei Específica e PDPA deverão ser elaborados de forma
concomitante e/ou estar articulada com o Plano de Sanea-

A Lei Específica deve estar compatível com as outras leis,

mento dos Municípios, responsável pela definição das metas

resoluções, programas e projetos previstos e em andamento,

de saneamento, que devem ser as mesmas da Resolução CO-

principalmente às que se referem à preservação ambiental e

NAMA no 357/05. Desta forma, os Planos e Leis Especificas de-

gestão de recursos hídricos. Dentre eles, os planos e leis de

verão definir estratégias e indicadores para atingir as metas de

saneamento, os planos diretos, a Lei da Mata Atlântica, resolu-

qualidade e quantidade de água definidas para o reservatório.

ções CONAMA, entre outros. Destacam-se entre elas, algumas

O Plano deverá considerar o diagnóstico atual de sane-

imprescindíveis listadas a seguir.

amento e com base nos parâmetros de qualidade e quantidade de água a ser atingido, identificar estratégias e ações

A Mata Atlântica tem que ser preservada

progressivas que observarão os mesmo cronograma das

De acordo com a Lei da Mata Atlântica (Lei Federal

metas progressivas de acordo com a capacidade de investi-

n 11.428/06), as formações florestais nativas e ecossis-

mento das empresas de saneamento e Municípios. O PDPA

o
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deverá compilar os Planos de Saneamento dos Municípios

preservadas, as ocupações existentes e os focos de pressão

da Bacia, articulando-os para que suas metas especificas

de adensamento e urbanização.

correspondam de fato à totalidade de cobertura de saneamento necessária na Bacia.

6.4 O “espírito da lei”: objetivos e diretrizes
Unidades de Conservação
As leis específicas, ao tratarem da preservação, devem

O objetivo prioritário da Lei Específica deve ser a garan-

estabelecer quais serão as áreas de intervenção conside-

tia da qualidade e quantidade água para o abastecimento

rando os planos de manejo e zoneamentos ambientais das

público atual e futuro.

Unidades de Conservação existentes na região.

O Estado de São Paulo, em especial a RMSP, tem baixa
disponibilidade de água por habitante, e a garantia futura

Planos diretores e normas de uso
e ocupação do solo municipal
As leis municipais de planejamento e controle de uso do

deste recursos para a população deve ser encarada como
prioridade. As leis específicas, e respectivos PDPAs, devem
ter um caráter preventivo, e não meramente curativo.

solo, parcelamento e ocupação deverão incorporar as dire-

A lógica de uma Lei Específica deve ser a preservação

trizes e normas ambientais e urbanísticas de interesse para

das condições naturais e a recuperação ambiental visando a

a preservação, conservação e recuperação dos mananciais

produção de água de boa qualidade.

definidas pela Lei Específica. Por isso, o poder Executivo

A lei deve lidar com o crescimento populacional, que

municipal deverá apresentar as propostas de leis munici-

muitas vezes acontece por dinâmicas externas à APRM,

pais ao órgão colegiado da APRM (Art. 19 da Lei Estadual

visando a recuperação e manutenção do manancial para

o

n 9.866/97).

abastecimento público. Para tal, deve considerar:

A relação entre esses instrumentos deve equacionar
a manutenção da qualidade e quantidade de água para

0 como abrigar as populações existentes com

abastecimento público, que é um interesse regional que ex-

condições adequadas e dignas de moradia, sem

trapola os limites do municípios, e as formas de ocupação

que isso comprometa a produção e a qualidade

do território. Essa equação pode ser feita, na Lei Específica,

da água;

através: da definição de diretrizes e princípios, na definição
de quais metas que deverão estar no PDPA, nos instrumen-

0 evitar abrir novas frentes de ocupação;

tos previstos de estímulo (e eventualmente, penalização).
Não necessariamente é a definição de áreas ou sub-áreas
que garantirá essa equação.

0 que nem todo o crescimento de população deverá acontecer dentro da APRM, portanto deve

Da forma como foi concebida, a lei que prevê a ela-

ser considerada a possibilidade de realocação

boração de leis específicas não pretende a criação de um

de população para fora da APRM, apoiada por

zoneamento rígido, e dessa forma, reconhece que são os

políticas municipais, estaduais e metropolitanas

municípios que têm a competência para legislar, promo-

de habitação e mobilidade.

ver o planejamento urbano, o ordenamento territorial e o
controle do uso e da ocupação do solo, conforme previsto

A recuperação e garantia das condições ambientais para

pela Constituição Federal de 1988, nos termos do artigo

produção de água não deve estar baseada apenas em urbani-

30. Além disso, a própria Constituição, através dos artigos

zação com tratamento de esgotos – que deve ser incorporado

182 e 183, e o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257)

à lei – porque, embora trate de aspectos relacionados com qua-

atribuem ao município a competência para definir a sua

lidade, não garante a produção de água em quantidade e não

política urbana, através de instrumentos como o Plano

resolve os problemas de qualidade relacionados com poluição

Diretor. Dessa forma, é o Plano que definirá os critérios e

difusa (ex. poluição das ruas que entra na rede de drenagem).

alguns parâmetros de ocupação, em função da realidade

O saneamento como condicionante para a manutenção

urbana observada na cidade, reconhecendo as áreas ainda

e adequação da ocupação urbana consolidada na APRM,

28
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deve ser eficiente e abrangente, incluindo coleta e tratamento dos esgotos, drenagem e tratamento da poluição difusa,
coleta e destinação fora da APRM dos resíduos sólidos, entre outros. Isto porque, a instalação parcial do saneamento,
como redes de esgoto sem tratamento, pode se transformar
em um foco intenso de poluição e degradação ambiental.
Atenção especial deve ser dada aos usos não-urbanos,
uma vez que grande parte das APRMs do Estado são ocupadas por diversas atividades econômicas, campo antrópico,
agricultura, mineração, e não necessariamente por cidades,
com urbanização mais densa.

O objetivo prioritário da Lei Específica
é garantir qualidade e quantidade de
água para o abastecimento público
atual e futuro.
Cidade de São Paulo vista a partir da Serra da Cantareira.

PRESERVAR X RECUPERAR

6.5 Definição da APRM

Em Nova Iorque, durante a década de 90 foi feita uma avaliação
comparando os custos de tratamento da água em dois cenários: um,

A lei deve considerar os limites físicos da bacia hidro-

tendencial, em que os usos nas áreas de mananciais continuariam a se

gráfica, mas também considerar todas as influências ex-

expandir; outro, desejado, em que as áreas estratégicas para a produção

ternas a ela, que resultem em impactos sobre a qualidade

de água seriam protegidas. O segundo cenário mostrou-se mais viável

e quantidade de água, como transposições de água.

do ponto de vista ambiental e econômico, ou seja, seria mais barato

Na RMSP, assim como em outras áreas do estado, exis-

proteger para garantir a qualidade e quantidade na fonte do que in-

tem transposições de bacia que impactam a qualidade e

vestir em controle, mitigação de impactos e estações e técnicas de

quantidade de águas disponível. Entre elas, o bombea-

tratamento. A partir daí iniciou-se um Programa de Aquisição de Terras

mento dos Rios Tietê e Pinheiros para a represa Billings e

que triplicou as áreas efetivamente protegidas. Os investimentos para

desta para a represa Guarapiranga e para a Baixada San-

tal vieram dos Departamentos de Saneamento e da Prefeitura de Nova

tista. Outra transposição importante, é a da Bacia do Rio

Iorque que adquiriu terras fora do município para proteção.

Piracicaba para a Bacia do Alto Tietê, através das represas

Muitas áreas do Estado de São Paulo, em especial na RMSP já apre-

do Sistema Cantareira.

sentam problemas relacionados à disponibilidade de água em qualidade

Este aspecto é fundamental: se a fonte de poluição

e quantidade para abastecer seus habitantes. A tendência é que este

está fora da Bacia, qualquer ação “intra muros”, por mais

problema se agrave em um futuro próximo, seja em função do aumento

eficiente que seja, não será bem sucedida para a reversão

do consumo e da poluição, e também intensificação de períodos de es-

e prevenção da degradação.

tiagem e de cheias resultantes da mudança climática global. Esse cenário
deveria resultar em uma política efetiva de conservação das áreas pro-

Desta forma, a Lei Específica pode criar uma “área envoltória” ou “de influência”, com regras específicas.

dutoras de água, compreendendo aquisição de áreas estratégicas pelo

Outro aspecto a ser considerado para a definição da “área

poder público e incentivos para a preservação de áreas privadas, como

envoltória” ou “de influência”, é a possibilidade de realoca-

pagamento por serviços ambientais prestados.

ção de população para fora da APRM, apoiada por políticas
estaduais e metropolitanas de habitação e mobilidade.
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As Áreas de Recuperação Ambiental (ARAs) devem

A Lei Específica pode criar uma “área
envoltória” ou “de influência”.

considerar: áreas degradadas e atividades potencialmente
poluidoras, áreas de APPs ocupadas irregularmente, áreas
urbanas sem saneamento, entre outras. Para cada tipo de
ARA devem ser definidas diretrizes e sanções na lei, e metas
para a recuperação no PDPA. Sua delimitação e seu detalha-

6.6 Área de intervenção não é zoneamento

mento no PDPA são fundamentais para o estabelecimento
de metas e ações para a APRM, e consistem em um impor-

A Lei Específica deve orientar a implementação de polí-

tante instrumento para a definição de compromissos dos

ticas públicas de forma dinâmica e direcionadas às especi-

diferentes atores envolvidos. A lei deve prever ainda o “re-

ficidades da APRM e à efetiva proteção e recuperação dos

enquadramento” de ARAs em AODs e AROs.
As Áreas de Recuperação Ambiental têm um caráter

mananciais.
o

A Lei Estadual n 9.866 estabelece que devem ser de-

transitório, depois de recuperadas, enquadram-se em uma

limitadas três categorias de área de intervenção, que não

das outras categorias. É fundamental que a Lei Específica

devem ser confundidas com zoneamento. A delimitação

determine em qual categoria elas vão se transformar, de-

das áreas resulta em “macrozoneamento”. Para cada área de

pois de efetivamente recuperada. Pelo papel que elas têm,

intervenção a lei deve definir objetivos, instrumentos e me-

muito importante para o sucesso da lei, é importante deli-

tas de melhoria gradativa da qualidade ambiental visando

mitá-las no mapa de áreas de intervenção, e a cada revisão

o efetivo cumprimento dos objetivos, principalmente, do

do PDPA, avaliar a sua recuperação, e caso comprovada, re-

uso da água para abastecimento público. Esse “macrozone-

enquadrá-las em uma das outras duas áreas.

amento”, por sua vez, deverá ser detalhado e cumprido no

Esse caráter transitório traz para o debate a seguinte

âmbito dos planos diretores municipais e respectivas leis de

questão: é fundamental delimitar essas áreas, mas qual o

zoneamento ou uso e ocupação do solo.

seu enquadramento no âmbito do “macrozoneamento”?

As Áreas de Restrição à Ocupação (AROs) devem con-

Uma possibilidade é delimitar essa categoria em um mapa

siderar: áreas ambientalmente frágeis protegidas por lei

separado do mapa com as outras duas áreas. Isso porque,

(APPs, Mata Atlântica), bem como áreas consideradas estra-

quando a área é recuperada, ela deve se enquadrar em uma

tégicas para a produção de água em determinada APRM. A

dessas duas, e portanto, a lei deve conter essa informação.

lei deve apontar as diretrizes para essas áreas, a serem de-

Além disso, ela é estratégica para a produção de água por-

limitadas pelo PDPA. A lei também deve prever o “reenqua-

que normalmente sobre essas áreas estão as fontes de po-

dramento” de ARAs em ARO, após a constatação da devida

luição e degradação do manancial. A lei deve propor ações

recuperação ambiental. Isto porque, a garantia da qualidade

estratégicas e priorizar as ARAs.

e da quantidade de água em um manancial está diretamen-

É importante ressaltar que novas situações que necessi-

te relacionada com a preservação da sua bacia hidrográfica.

tem de recuperação que não constem no mapa da Lei Espe-

Para tal, é fundamental que as leis específicas definam estra-

cífica podem e devem ser objeto de intervenção, sem que

tégias e reforcem instrumentos.
As Áreas de Ocupação Dirigida (AODs), por sua vez,

6.7 Parâmetros de controle e metas

são aquelas onde as atividades humanas podem acontecer, desde que não comprometam a qualidade e quanti-

A Lei Específica deve prever diretrizes, descrever quais

dade de água para abastecimento público atual e futuro.

serão os parâmetros de controle e dizer quais as metas

Portanto, a delimitação dessas áreas deverá ser reduzida

que o PDPA deve especificar. Este, por sua vez, deve tra-

proporcionalmente ao passivo ambiental existente na

duzir em valores as metas a serem atingidas e formas de

APRM. A lei deve propor diretrizes para as atividades hu-

monitoramento destas metas.

manas, bem como mecanismos, estímulos e sanções para

Por isso é fundamental a definição na Lei de alguns

garantir a adequação dos planos diretores municipais com

parâmetros de controle, que deverão trabalhar no senti-

os objetivos regionais.

do de proteger as áreas de mananciais e garantir água em
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qualidade e quantidade. Como indicadores podem ser

com o Estado, o qual definirá os limites e condições dessa

utilizados: parâmetros de qualidade da água, indicadores

cooperação, que inclui necessariamente a existência de um

de permeabilidade do solo, de tratamento de esgoto, de

corpo técnico e um conselho municipal de meio ambiente

ocupação, entre outros. Esses indicadores serão controla-

deliberativo.

dos a partir dos valores especificados no PDPA.

O licenciamento deve considerar as metas. Porém, na

Um dos parâmetros, já sugerido e utilizado na Lei Es-

prática, as metas são de difícil aferição no dia-a-dia da ges-

pecífica da Guarapiranga, é o controle pelo fósforo, um

tão do licenciamento, que resulta numa questão importan-

parâmetro para medir a poluição por esgotos domésticos.

te: é necessário discutir mecanismos de tradução das metas

No entanto, para garantir a qualidade e quantidade de

em indicadores para o licenciamento de diferentes ativida-

água, devem ser considerados outros parâmetros. Nesse

des e locais da bacia que garantam segurança para o gestor

sentido, podem ser pensados parâmetros que controlem

controlar e aprovar.

a ocupação, que determinem a cobertura e eficiência da

A Lei Específica da Guarapiranga, por exemplo, definiu

coleta e tratamento de esgotos, que indiquem que o estí-

no seu corpo uma meta de carga e um modelo matemático

mulo à manutenção de áreas permeáveis está sendo efi-

de aferição desse meta. Porém, o modelo matemático é um

ciente, entre outros.

instrumento de difícil utilização, que depende de conheci-

As metas a curto, médio e longo prazo previstas no

mentos técnicos, recursos financeiros e tecnológicos que

PDPA, por sua vez, devem considerar os planos, projetos,

nem sempre os órgãos gestores têm disponíveis. A Lei Es-

programas em andamento, além de observar e orientar

pecífica da Guarapiranga foi aprovada em 2006 e até hoje o

os orçamentos públicos anuais e plurianuais (municipal,

instrumento não está acessível aos órgãos de gestão, o que

estadual e federal) e as leis de diretrizes orçamentárias.

impede, em tese, a aprovação e regularização de qualquer
empreendimento.
O exemplo da Guarapiranga traz outra importante questão para o debate, que é a real viabilidade dos investimen-

A definição dos parâmetros depende
de um bom diagnóstico e dos cenários
pretendidos.

tos financeiros, aparato tecnológico, estrutura e conhecimentos técnicos nos órgãos governamentais pra fiscalizar,
monitorar e licenciar de forma a garantir que a ocupação
dos mananciais aconteça dentro de parâmetros que não
prejudiquem a qualidade e quantidade da água.
Importante não confundir licenciamento com regulari-

6.8 Licenciamento, compensação, regularização

zação. O primeiro, diz respeito a novos empreendimentos,
enquanto que, o segundo trata de empreendimentos já

A Lei Específica deverá definir os empreendimentos – cujo

existentes e em desacordo com a legislação, e que poderão,

tipo, atividade, porte e localização resultem em ameaça às

dependendo do diagnóstico, cenários e metas, serem obje-

condições de produção de água na APRM – a serem objeto de

to de regularização.

licenciamento ambiental estadual. Cabe ressaltar que muitas

Um aspecto importante do licenciamento e da regu-

atividades poluidoras já estão regulamentadas no Estado de

larização é a compensação. A Lei Específica deve fornecer

São Paulo. A lei pode listar essas atividades ou remeter às nor-

instrumentos para a compensação, e o PDPA deve identi-

mas já existentes, como por exemplo, a Lei 997/76, e também,

ficar áreas que podem ser objeto de transação para fins

complementar com outras atividades identificadas pelo diag-

de compensação ambiental e definir as prioridades para a

nóstico como atividades com o mesmo nível de ameaça.

compensação. Considerando que a política atual de pro-

A princípio, o licenciamento de todas as atividades não

teção dos mananciais não é restritiva à ocupação, deve-se

previstas na listagem acima fica à cargo do município, des-

priorizar instrumentos de compensação que ampliem a

de que sua legislação municipal esteja compatível com a Lei

área efetivamente protegida e com isso garantam minima-

Específica. Ainda é possível que o município possa licenciar

mente condições ambientais para a produção de água de

todas as atividades, desde que seja firmado um convênio

boa qualidade.
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6.9 Instrumentos para garantir
o cumprimento das leis específicas

0 Envolver o consumidor nas decisões sobre a utilização dos recursos, capacitando-o para compreender a dinâmica da água, suas necessidades

A Lei Específica deve ser o resultado de um pacto entre

e a ameaça de escassez.

Estado, municípios e sociedade civil. Esse pacto se traduz
por exemplo, na divisão de atribuições e responsabilidades, nas metas do PDPA, entre outros.
Porém, uma questão que merece debate é de que for-

0 Identificar áreas estratégicas para a produção de
água para o abastecimento público da população visando a sua aquisição e conservação.

ma a Lei Específica pode garantir o cumprimento efetivo
deste pacto, incluindo a efetivação das sanções previstas.
Dentre os instrumentos para o fortalecimento desse pacto,

6.11 Processo de construção da lei

a Lei Específica pode prever a vinculação de investimentos
ao cumprimento das metas, funcionando ora como incentivo, ora como sanção.
Cabe ressaltar que a Lei Estadual no 9.877/97 e as ou-

A Lei Específica é resultado de um pacto entre os diferentes atores em prol da proteção e recuperação de um bem
comum e escasso: a água para o abastecimento público.

tras legislações incidentes, estabelecem instrumentos,

A Lei Estadual no 9.866/97 atribui aos Comitês de Bacia

sanções e incentivos, ações prioritárias (como as áreas

a responsabilidade pela gestão compartilhada de manan-

que necessitam ser recuperadas ambientalmente), e deve

ciais em todas as Unidades de Gerenciamento de Recursos

prever de onde vêm os recursos para que sejam cumpri-

Hídricos (UGRHIs) do Estado de São Paulo. Os comitês têm

dos seus objetivos.

composição tripartite, e constituem o local adequado para
a elaboração das leis específicas.
A complexidade de atores de um comitê de bacia e dos

6.10 Questões externas à APRM e que a lei
não consegue resolver sozinha

temas relacionados à proteção e recuperação de mananciais
requerem que um bom processo de construção da lei seja
planejado e discutido. Este processo deve prever etapas de

Diversas dinâmicas que influenciam a ocupação dos

produção de estudos, de validação e aprimoramento destes

mananciais e os processos de degradação da qualidade

junto aos integrantes do comitê, de discussão e definição de

da água não serão resolvidas pelas leis específicas, por

objetivos, metas e compromissos que deverão ser assumidos

serem metropolitanas, estaduais, nacionais e externas às

para o sucesso da gestão compartilhada que a lei preconiza.

APRMs. Para tal, é fundamental que sejam propostas polí-

Na definição de atribuições na Lei Específica, especial

ticas efetivas e urgentes que interfiram nessas dinâmicas,

atenção deve ser dada para evitar sobreposiçao de funções

que ameaçam o abastecimento de água atual e futuro.

do órgão colegiado (Comitê da Bacia), respectiva Agência

Entre elas:

de Bacia e administração publica, respeitando competências legais já existentes, definindo claramente papéis e

0 Reordenamento do crescimento urbano das

aportes de recursos necessários.

cidades e regiões metropolitanas, induzindo a

É fundamental investir, no processo de elaboração da

utilização de áreas subutilizadas dentro da área

lei, em recursos técnicos e metodológicos que permitam a

urbana (“reuso da cidade”);

capacitação dos diferentes atores e a incorporação ao longo
da discussão das diferentes posições de forma transparente

32

0 Provimento de moradias, em especial para as

e acessível a diferentes públicos. Importante ressaltar que,

populações de baixa renda, nas áreas centrais e

devido à composição dos comitês de bacia, o nível de co-

dotadas de infra-estrutura nas cidades, evitan-

nhecimento e demandas dos seus integrantes são diferen-

do desta forma a perversa equação: poluição da

tes e devem ser valorizados no processos. O resultado deste

água pela ocupação precária em área de preser-

investimento é um debate qualificado e compromissos es-

vação ambiental.

tabelecidos.

Leis específicas de mananciais – o exemplo da Billings
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Esta publicação trata da política de proteção dos
mananciais do Estado de São Paulo. Tem o objetivo de
subsidiar o processo de elaboração de leis específicas para
as Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs)
no Estado de São Paulo. Para tanto, retoma a história das
políticas voltadas para os mananciais do estado, definições
jurídicas e faz recomendações gerais sobre o que pode ser
uma Lei Específica, a partir de uma reflexão sobre a minuta
da Lei Específica para a Bacia Billings. O texto possui uma
linguagem acessível para o público em geral, colaborando
para preparar a sociedade civil para participar dos processos
de construção dessas leis. A publicação está organizada em

Contribuições para a elaboração de

leis específicas de mananciais

o exemplo da Billings

cinco partes: uma apresentação contextualizando o tema;
histórico e definições jurídicas da política para proteção
dos mananciais no Estado de São Paulo; caracterização,
trabalhos produzidos e considerações sobre a Lei Específica
da Billings; e, ao final, traz recomendações gerais para leis
específicas que ainda venham a ser feitas pelas diversas
bacias que compõem o Estado.
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Billings
USO DO SOLO 2006

3

2

5
1
4

USO DO SOLO NA BACIA DA BILLINGS EM 2006*

FOTO 1: um dos locais de
transposição do Rodoanel sobre
represa Billings, na região do
Grajaú, no município de São Paulo.

Classes de uso do solo
Ocupação Urbana Alta Densidade

FOTO 2: área próxima à futura
interligação do Trecho Sul do
Rodoanel com a Via Anchieta a
poucos metros da represa Billings,
em São Bernardo do Campo.
No centro à direita, o ponto
de captação de água no Braço
do Rio Grande.
FOTO 3: área de ocupação
urbana nos limites do Parque do
Pedroso, em Santo André, Braço
do Rio Grande. Neste trecho, o
Rodoanel será implantando entre a
ocupação e a represa, no limite da
faixa de 50 metros, considerada de
preservação permanente.

FOTO 5: área com ocupação
urbana e antrópica no entorno
da futura interligação do Trecho
Sul do Rodoanel com a Rodovia
Imigrantes a poucos metros da
represa Billings, em São Bernardo
do Campo. Ao fundo, o Parque
Estadual da Serra do Mar.
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4,0

4,8

1.414,3

2,4

2,9

93,1

0,2

0,2

Clubes e áreas de lazer

770,0

1,3

1,6

11.148,7

19,1

22,9

81,4

0,1

0,2

Indústrias

470,9

0,8

1,0

Mineração

181,5

0,3

0,4

Silvicultura

3.094,7

5,3

6,4

82,0

0,1

0,2

2.627,1

4,5

5,4

19.441,6

33,3

39,9

3.241,2

5,6

6,7

116,3

0,2

0,2

Solo Exposto
Várzea
Vegetação Secundária estágio avançado ou Primária
Vegetação Secundária estágio médio ou inicial
Corpos d´água
Reservatório

9.626,4

16,5

Usos urbanos

7.462,0

12,8

15,3

Usos antrópicos

15.829,3

27,1

32,5

Vegetação remanescente de Mata Atlântica

25.309,9

43,4

52,0

9.742,7

16,7

Corpos d´água

* Dados obtidos a partir de interpretação de imagem de satélite Landsat
(1) Em relação à área total da Bacia (58.343,8 hectares)
(1) Em relação à área total da Bacia sem considerar o reservatório (48.717,5 hectares)

Municípios

7,5

2.323,6

Campo Antrópico

FOTO 4: áreas de mineração e
ocupação urbana na região do
Grajaú, no município de São Paulo.
Ao fundo, a porção do braço do
Bororé a ser cortada pelo Trecho
Sul do Rodoanel.

6,2

%

Ocupação Urbana Dispersa

Agricultura

4

3.631,0

%

(2)

Ocupação Urbana Média Densidade

Condomínio

1

Área (ha)

OCUPAÇÃO HUMANA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DA BILLINGS EM 2006
(1)

área
Diadema

3

5

%

(2)

Usos antrópicos(1)
área

%

(2)

Total alterado
área

%

581

4,8

Ocupação Urbana Média Densidade

317

2,6

Ocupação Urbana Dispersa

258

2,1

Condomínio

22

0,2

Agricultura

130

1,1

3.153

26,0

192

28,1

527

77,2

1.334

22,6

2.298

39,0

3.632

61,6

Rio Grande da Serra

504

13,8

1.006

27,6

1.510

41,5

Santo André

617

6,8

1.379

15,2

1.996

22,1

São Bernardo do Campo

1.553

9,9

5.162

32,9

6.715

42,7

Campo Antrópico

São Paulo

3.119

22,7

5.793

42,2

8.912

64,9

Total da Bacia

7.462

15,3

15.829

32,5

23.291

Clubes e áreas de lazer
Indústrias

47,8

Inclui áreas de campo antrópico (pastagens, áreas desmatadas e sem uso definido),
agricultura, mineração, silvicultura, solo exposto.
(2) sobre a área do município inserida na Bacia, sem considerar a área do reservatório (48.717,5 hectares)
(1)

21

0,2

649

5,4

Vegetação Secundária estágio avançado ou Primária
Vegetação Secundária estágio médio ou inicial

AID Rodoanel

Município
Área (ha)

Área (ha)

%(1)

%(2)

Ribeirão Pires

6.388

931

14,6

10,2

Santo André

9.578

1.913

20,0

20,9

São Bernardo do Campo

21.428

3.958

18,5

43,3

São Paulo

16.561

2.331

14,1

25,5

A AID foi definida no EIA/RIMA do Trecho Sul Modificado do Rodoanel Mário Covas
(Dersa 2004) e aprovada pelo Consema. Corresponde a uma faixa de 500 metros ao
longo de cada lado da rodovia. A AID é a porção do território que sofrerá diretamente
os efeitos tanto da construção como da operação da rodovia e ocupa 16% da área da
Bacia da Billings.
(1) sobre a área total do município inserida na Bacia da Billings
(2) sobre a área total da AID do Rodoanel (9.133 hectares)

0,1
0,3

Silvicultura

Várzea

Bacia

7
41

Mineração

Solo Exposto

ÁREA DOS MUNICÍPIOS INSERIDA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA
DIRETA (AID) DO TRECHO SUL* RODOANEL

%(1)

Ocupação Urbana Alta Densidade

49,1

Ribeirão Pires

APPs
hídricas

Categorias de uso do solo

(2)

335

(*)

2

Usos urbanos

OCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE AO LONGO
DOS CORPOS HÍDRICOS* DA BACIA DA BILLINGS, EM 2006

10

0,1

771

6,4

5.207

42,9

967

8,0

Áreas alteradas por usos urbanos

1.177

9,7

Áreas alteradas por usos antrópicos

4.012

33,1

Áreas preservadas

6.945

57,2

(*) compreende a faixa de 50 metros do reservatório; faixa de 30 metros de cursos
d´água; raio de 50 metros ao redor de nascentes. Fonte:ISA
(1) sobre a área total de APPs Hídricas na Bacia da Billings (12.135 hectares)
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