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RESUMO
Lemos L H P, Silva M P, Costa R F. Adequação da Ocupação Humana na Área do
Jardim

Pantanal.

[Monografia

Apresentada

para

Conclusão

de

Curso

de

Especialização em Engenharia de Saneamento Básico - CEESB 19 – da Universidade
de São Paulo].

Objetivo: Estudar e propor adequação da ocupação humana na área do Jardim
Pantanal. Método: análise documental e observacional da área do Jardim Pantanal,
no município de São Paulo e estudo de caso do Parque Andreense, no município de
Santo André. Conclusões: Apesar da Área do Jardim Pantanal estar inserida em uma
APA, observamos que há necessidade de uma intervenção entre os governos e a
comunidade, buscando outras experiências de adequação, como a do município de
Santo André e o Programa Guarapiranga, na região metropolitana de São Paulo, visto
a falta de estrutura básica encontrada no local. Para tanto, sugerimos algumas
propostas de melhoria ambiental.

Palavra chave: Saneamento básico, degradação ambiental, adequação da ocupação
humana, ocupação irregular.
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ABSTRACT
Lemos L H P, Silva M P, Costa R F. Adequation of the Human Occupation in Jardim
Pantanal. [Monograph Presented for Conclusion of Course of Specialization in Basic
Sanitation - CEESB 19 - of the University of São Paulo].

Objective : To study and to consider adequacy of the occupation human in Jardim
Pantanal. Method: document analysis and observational of Jardim Pantanal, in the
municipal district of São Paulo and case of the Parque Andreense, in the municipal
district of Santo André. Conclusions : In spite of Jardim Pantanal to be inserted in an
APA, we observed that there is need of an intervention between the governments and
the community, looking for other adaptation experiences, as the one of the municipal
district of Santo André and Guarapiranga Program, in the metropolitan area of São
Paulo, sees the lack of basic structure found at the place. For so much, we suggested
some proposed of environmental improvement.

Key Terms: Basic Sanitation, environmental degradation, adequation of the human
occupation, irregular occupation.

6

LISTA DE SIGLAS E SÍMBOLOS
__________________________________________________________

§

Parágrafo.
APA

Área de Proteção Ambiental.

ATT

Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos de Construção.

CCT

Centro de Coleta e Triagem de Lixo Reciclável.

CDHU

Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano.

DAEE

Departamento de Água e Energia Elétrica.

ELETROPAULO
GEPAM
IBGE
MULP
ONG
SABESP
SMA
SEADE
UGP

Companhia Bandeirantes de Energia Elétrica.
Gerenciamento Participativo de Mananciais.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Movimento de Urbanização e Legalização do Pantanal da Zona Leste.
Organização Não Governamental.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Secretaria de Meio Ambiente.
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados.
Unidade de Gerenciamento de Programa.

7

LISTA DE FOTOS E TABELAS
__________________________________________________________

Figura 1 – Áreas de Proteção de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo............10
Figura 2 – Localização do Jardim Pantanal, localizado no Pantanal da Zona Leste...............11
Figura 3 – Braço do rio Tietê invadido da Área do Jardim Pantanal......................................11
Figura 4 – Inundação na Área do Jardim Pantanal..................................................................12
Figura 5 – Deposito de lixo após inundação na Área do Jardim Pantanal..............................12
Figura 6 – Reuniões do MULP com a comunidade do Jardim Pantanal.................................14
Figura 7 - Ruas sem calçamento e casas de alvenaria sem acabamento. Características da
Área do Jardim Pantanal..........................................................................................................15
Figura 8 –Ligações Clandestinas de Água na área do Jardim Pantanal..................................16
Figura 9 –Ligações Clandestinas de Energia Elétric a na área do Jardim Pantanal.................16
Figura 10 – Passeio com Pavimento de Bloquete e Guias de Pneus.......................................25
Figura 11 – Drenagem Urbana................................................................................................26
Figura 12 – Assentamento de Rede de Esgoto........................................................................26
Figura 13- Vista aérea da região ocupada da Bacia do Guarapiranga.....................................27
Figura 14 - Ocupação irregular (núcleo de favelas) da região da Bacia do Guarapiranga......28
Figura 15 – Recuperação da ocupação irregular (núcleo de favelas) da região da Bacia do
Guarapiranga após a implementação do programa Guarapiranga...........................................29
Figura 14 – Projeto proposto para a área inundável, recuperando parte da vegetação,
permeabilidade e criação de áreas de lazer.............................................................................38
Tabela 1 - Índice de Exclusão Social (Iex.), Áreas Construídas (AC em m2) e População
Residente (Pop) dos distritos "excluídos" – 1991...................................................................17
Tabela 2 - Índice de Exclusão Social (I ex), Áreas Construídas (AC em m2) e População
Residente (Pop) dos distritos "excluídos" – 2000...................................................................18
Tabela 3 - Estimativa Populacional.........................................................................................18

8

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO......................... ............................................................................9
2. OBJETIVO............................................................................................................13
3. MÉTODO..............................................................................................................14
3.1.Procedimentos.....................................................................................................14
4. CARACTERIZAÇÃO..........................................................................................15
4.1.Jardim Pantanal...................................................................................................15
4.1.1. Aspectos sócio-econômicos............................................................................15
4.1.2. Organização da Comunidade..........................................................................19
4.1.3. Aspectos Ambientais.......................................................................................20
4.1.3.1. APA Várzea do Tietê...................................................................................20
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA........................................................................23
5.1. Arcabouço Legal................................................................................................23
6. FUNDAMENTAÇÃO PRÁTICA........................................................................25
6.1. Parque Andreense..............................................................................................25
6.2. Proposta Guarapiranga.......................................................................................27
6.2.1. Implantação do Programa Guarapiranga.........................................................28
7. PROPOSTAS........................................................................................................30
7.1. Intervenções.......................................................................................................30
7.1.1. Governo...........................................................................................................30
7.1.1.2. Proposta 1 - Remoção Parcial e Regularização.........................................32
7.1.1.3. Proposta 2 – Recuperação e Recuperação da Várzea..................................33
7.1.2. Comunidade....................................................................................................34
7.1.3. Grupo..............................................................................................................35
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................39
9. REFERÊNCIAS....................................................................................................40

9

1. INTRODUÇÃO
A partir da institucionalização das Regiões Metropolitanas, no início da
década de 70, e do estabelecimento de diretrizes de desenvolvimento da Grande São
Paulo, foram promulgadas leis estaduais de abrangência metropolitana, visando
controlar a poluição industrial e proteger os recursos hídricos da região (Bonilha,
2003).
O controle normativo estabelecendo usos, densidades e coeficientes de
aproveitamentos dos terrenos, dissociado de outros instrumentos de planejamento e
gestão, não foi suficiente para conter os processos de ocupação indesejáveis, bem
como não foi capaz de direcionar políticas complementares a serem promovidas pelo
Estado em conjunto com os Municípios. Ao contrário, observou-se a desarticulação
crescente das políticas setoriais, a falta de participação dos agentes locais (Prefeituras
e sociedade civil) e a proliferação de cenários de ocupações (SMA, 1998).
Um dos maiores vitimados foi o rio Tietê, que é um dos rios de maior
importância para a cidade de São Paulo e têm suas várzeas inundáveis urbanizadas,
ocupadas por construções, avenidas marginais e corredores ferroviários (Bonilha,
2003).
Sua ocupação teve a predominância pelo uso industrial, acarretando num
maior grau de poluição ocasionado pelas mesmas. Soma-se a esse desequilíbrio a
urbanização crescente que vem ameaçando as reservas naturais. Esta situação trás
como conseqüência uma má qualidade das condições sanitárias dos moradores que
vivem em suas várzeas, acarretando na morte de crianças vitimadas por doenças de
vinculação hídrica, como a cólera, disenteria e moléstias parasitárias, o que exige
medidas urgentes, preventivas e corretivas, para a busca de um desenvolvimento
equilibrado em termos sociais, econômicos e ambientais (SMA, 1998).
O saneamento ambiental é fundamental para a proteção do meio ambiente e
salvaguarda da saúde pública. Para tanto, as normas de implantação de sistema
coletivo de tratamento e disposição de resíduos sólidos domésticos, dos resíduos
decorrentes de processos industriais, de saúde e das condições de disposição dos
efluentes líquidos sanitários e industriais deveriam ser aplicados. Mas, ao contrário
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do estabelecido nas Leis, suas normas não foram obedecidas, trazendo graves
problemas de ordem ambiental, social e econômica.
Um grande erro, talvez, tenha sido usar as margens do rio Tietê como eixo de
circulação rodoviária (Marginal Tietê), em vez de tê-las como áreas de enchentes,
locais que serviriam como reservatórios naturais de cheias (Bonilha, 2003).
As invasões na várzea do rio Tietê, nas imediações do bairro de São Miguel
Paulista, iniciaram-se no final da década de 80, primeiramente na área do Parque
Ecológico do Tietê. A área invadida servia como bota-fora dos sedimentos oriundos
da dragagem do rio Tietê, não era sujeita a inundações, mas estava inserida na Área
de Proteção Ambiental - APA (DAEE, 2000).
No início dos anos 90, ocorreram as primeiras invasões a montante do Parque
Ecológico do Tietê. Uma das áreas é conhecida hoje como Jardim Pantanal, inserida
no Pantanal da Zona Leste, que são assentamentos de baixa renda, implantados de
forma precária e clandestina.

Figura 1 – Áreas de Proteção de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo.
(Fonte: SMA, 1998).
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Figura 2 – Localização do Jardim Pantanal, no Pantanal da Zona Leste.
(Fonte: Sabesp/Programa GIS, 2005).

Estes

assentamentos

irregulares

fizeram

com

que

houvesse

uma

descaracterização das várzeas ocupadas, ocasionando o surgimento de barreiras
artificiais (moradias, depósito de sedimentos) e, conseqüentemente, uma barreira
para o livre escoamento das águas.

Figura 3 – Braço do rio Tietê invadido da Área do Jardim Pantanal.
(Fonte: DAEE, 1998).
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Em fevereiro de 1995, após a ocorrência de uma grande inundação na área, o
DAEE e governo do Estado de São Paulo assumiram um compromisso com a
população da várzea de solucionar o problema e iniciaram-se as negociações entre o
Estado e Município para a construção de casas destinadas ao re-assentamento de
5000 famílias residentes nos locais atingidos pelas enchentes.
Seguiu-se, então, a definição dos locais para a construção de unidades
habitacionais e, em 1996, o Município de São Paulo retirou-se do processo.

Figura 4 – Inundação na Área do Jardim Pantanal.
(Fonte: DAEE, 1998).

Figura 5 – Deposito de lixo após inundação na Área do Jardim Pantanal.
(Fonte: DAEE, 1998).
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2. OBJETIVO
Estudar e propor adequação da ocupação humana na área do Jardim Pantanal.
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3. MÉTODO
3.1. Procedimento
Identificação social e ambiental da área do Jardim Pantanal, com visitas à
comunidade, onde participamos de cinco reuniões do Movimento de Urbanização e
Legalização do Pantanal da Zona Leste – MULP, com a comunidade. Fizemos uma
síntese dos problemas que os moradores encaminharam às lideranças e fotografamos
alguns.
Visitamos o departamento de Obras da Prefeitura de Santo André, onde nosso
maior interesse foi levantar a implementação do projeto do Parque Andreense e do
estudo referente ao Programa Guarapiranga, os quais referenciam melhorias dos
aspectos ambientais e sociais de áreas invadidas no entorno das áreas de mananciais.
Como

subsídio,

utilizamos

as

principais

Leis

Federais,

Estaduais

e

Municipais, as quais foram utilizadas como material de consulta estabelecimento das
condições ideais inicialmente planejadas.

Figura 6 – Reuniões do MULP com a comunidade do Jardim Pantanal.
(Fonte: MULP, 2005).
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4. CARACTERIZAÇÃO
4.1. Jardim Pantanal
4.1.1. Aspectos sócio-econômicos
A população que ocupa atualmente a área do Jardim Pantanal, em sua grande
maioria é composta por migrantes da Região Nordeste (IBGE, 2000), que na falta de
empregos, oportunidades de trabalho e moradia adequada ocuparam essa área.
As casas, em sua maioria, são de alvenaria sem acabamento e as ruas não têm
calçamento. Existem ainda, barracos de madeira, sem divisões entre os terrenos em
áreas próximas ao Rio Tietê.

Figura 7 - Ruas sem calçamento e casas de alvenaria sem acabamento. Características da Área
do Jardim Pantanal.

A falta de infraestrutura básica, como saneamento básico e energia elétrica,
bem como áreas de lazer e escolas caracterizam-se como uma falta de cumprimento
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de direitos elementares à pessoa humana, por parte do Estado, propiciando o
aumento da criminalidade e trafego de drogas, o que tem tornado a região um alvo
constante de aumento de violência urbana.

Figura 8 –Ligações Clandestinas de Água na área do Jardim Pantanal.

Figura 9 –Ligações Clandestinas de Energia Elétrica na área do Jardim Pantanal.
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O Jardim Pantanal está administrativamente situado no distrito do Jardim
Helena, na subprefeitura de São Miguel Paulista.
O Jardim Helena se constitui por população de classe média baixa, com infraestrutura urbana (pavimentação, escolas, creches, etc) e por população dos bairros
ocupados (Chácara Três Meninas, Jardim Novo Horizonte, Cidade de Deus, Jd.
Pantanal, Jardim Romano) . Os dados do IBGE e Fundação SEADE são referentes a
todo o distrito, não retratando a realidade existente com a área ocupada no Jardim
Pantanal. Entretanto, os dados sofrem grande influência da situação destas
populações. Por esta razão, o distrito do Jardim Helena aparece nas estatísticas da
capital de São Paulo como um dos mais pobres e com alto índice de exclusão social.

ano:

1991

No.

DISTRITO

I ex

AC resid.

AC comerc

AC total

1

LAJEADO

-1

514.901

91.664

644.871

2

ITAIM PAULISTA

-0,95

1.106.124

238.198

1.465.454

3

GUAIANASES

-0,87

496.343

83.545

630.763

4

PARELHEIROS

-0,87

162.044

11.645

207.215

5

BRASILANDIA

-0,83

1.448.615

340.045

1.872.220

6

JARDIM ANGELA

-0,83

740.214

127.944

938.180

7

VILA CURUCA

-0,8

817.283

154.650

1.045.961

8

MARSILAC

-0,79

4.072

0

4.072

9

JARDIM HELENA

-0,78

685.446

121.444

887.230

10

CAPAO REDONDO

-0,74

1.321.094

208.282

1.663.824

Tabela 1 - Índice de Exclusão Social (Iex), Áreas Construídas (AC em m2) e
Residente (Pop) dos distritos "excluídos" – 1991.
(Fonte: IBGE, 2000; Sempla/Deinfo 2001).

População
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ano :
No.

2000

DISTRITO

I ex

AC resid.

AC comercial

AC total

1

JARDIM ANGELA

-1

1.567.111

445.130

2.144.799

2

GRAJAU

-0,98

1.900.049

533.864

2.545.479

3

LAJEADO

-0,92

1.305.840

325.379

1.729.840

4

CIDADE TIRADENTES

-0,9

232.384

15.017

260.012

5

PARELHEIROS

-0,88

457.532

78.092

595.466

6

JARDIM HELENA

-0,84

1.381.368

395.489

2.004.876

7

IGUATEMI

-0,83

538.916

160.107

770.745

8

PEDREIRA

-0,83

1.123.448

262.918

1.545.434

9

BRASILANDIA

-0,81

2.211.881

685.304

3.066.095

10

ITAIM PAULISTA

-0,81

2.085.562

698.558

3.008.473
2

Tabela 2 - Índice de Exclusão Social (I ex), Áreas Construídas (AC em m ) e
Residente (Pop) dos distritos "excluídos" – 2000.
(Fonte: IBGE, 2000; Sempla/Deinfo 2001).

População

Estimativa Populacional
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais - 2000/2005 e 2010

Subprefeituras/
2000

Distritos
Município

de

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2010

São

Paulo

10.434.2 10.525.6 10.617.9 10.710.9 10.804.8 10.899.5 11.385.6

São Miguel

378.438 384.662 390.855 397.005 403.101 409.128 437.744

Jardim Helena

139.106 141.210 143.254 145.234 147.144 148.977 156.791

São Miguel

97.373

Vila Jacuí

141.959 146.964 152.049 157.208 162.434 167.720 194.730

Tabela 3 – Estimativa Populacional.
(Fonte: IBGE, 2000; Sempla/Deinfo 2001).

96.489

95.552

94.564

93.523

92.431

86.223
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4.1.2. Organização da comunidade
Observamos

que

a

comunidade

é

bem

organizada.

Existem

diversas

associações de moradores que atuam no Jardim Pantanal. Entre eles destacam o
Instituto Alana e MULP.
O Instituto Alana desenvolve trabalho com a 3ª idade, com crianças e
adolescentes. Conta núcleo educacional (que atende criança de 7 a 14 anos com aulas
de capoeira, canto, música, futebol, dança, informática), núcleo de Atendimento ao
idoso (com atividade física, passeio, alfabetização e atendimento odontológico).
Segundo Ronaldo Delfino: “O MULP surgiu a partir da discordância dentro
do MUP (Movimento de Unificação do Pantanal) que era o movimento que abrigava
associações e organizações de todo o Pantanal e negociava com os governos as
intervenções. Esse racha se deu em função da interferência político-partidária em
seu interior, com várias lideranças apoiando candidatos de partidos de ideologias
opostas e com interesses conflitantes. Além disso, uma parte do MUP aceitava a
simples remoção das famílias do Pantanal, conforme propôs o governo do estado, e
a outra discordava e exigia a uma intervenção mais completa (com recuperação
ambiental, legalização e programas na área social), esta última parte do MUP
formou o MULP”.
O MULP se define como um movimento reivindicatório local. Entretanto
estabelece parcerias com outros movimentos sociais possibilitando sua atuação de
forma mais geral. “O MULP entendeu que não é suficiente fazer mudanças somente
aqui. Precisamos agir na origem dos problemas”. (Ronaldo Delfino)
O MULP em parceria com outros movimentos organiza o “fórum de
conscientização da sociedade” que se reúne todos os segundos domingos de cada
mês e consegue juntar mais de 70 pessoas para discutir temos de grande interesse da
sociedade como um todo (como reforma agrária, biodiversidade, dívida externa, etc).
Em conjunto com o MTL (movimento terra, trabalho e liberdade) montou uma
biblioteca com mais de 2.000 livros (todos doados) e a sede onde faz reuniões com a
comunidade.

Além

disso,

exibe

filmes,

documentários

na

sede

e

na

rua,

possibilitando o debate após o término. Em conjunto com Coletivo Guevara Home
abriu uma rádio de onde transmite uma programação diferenciada da grande mídia.
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4.1.3. Aspectos ambientais
A APA é uma unidade de conservação relativamente nova. Sua utilização no
Brasil data de 1980, tendo como base jurídica a Lei Federal 6902 de 1981, podendo
os poderes, estabelecer de acordo com interesse público, declarar certas áreas para a
proteção ambiental, a fim de assegurar o bem estar da população e a proteção,
recuperação e conservação dos recursos naturais (SMA, 1998).
Podem delimitar territórios de extensões variáveis podendo abranger mais de
um município. Cada APA agrega atributos ambientais específicos e são dotadas de
diferentes atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais.
As primeiras Áreas de Proteção Ambiental do Estado de São Paulo foram
criadas em 1983 (SMA, 1998).
Essas áreas abrigam ecossistemas significativos para o Estado de São Paulo,
bem como banco genético considerado fundamental para as gerações presentes e
futuras.Além disso, resguardam seus recursos ameaçados por uso predatórios e
indiscriminados, comprometendo a água, o ar, o solo, o subsolo e a biota.
As leis e decretos que instituíram as APA's paulistas, em sua maioria
estabeleceram regras muito genéricas. O seu detalhamento e aprimoramento, tanto do
ponto de vista normativo como programático, tem sido efetivado através de decretos
de regulamentação.

4.1.3.1. APA várzea do Tietê
As grandes várzeas inundáveis, leitos ou bacias de inundação, atuam como
reservatórios naturais na regularização das enchentes em áreas localizadas a sua
jusante. São espaços destinados para a vazão e o escoamento natural do fluxo fluvial.
Sem as várzeas alagadiças as inundações tomam proporções alarmantes na Região
Metropolitana de São Paulo. As águas avançam fora da calha do rio, carregando e
destruindo os obstáculos ao seu livre fluxo (SMA, 1998).
As enchentes do Tietê, como um fenômeno de profundo transtorno para a
capital, são uma realidade relativamente recente. Pois, até a primeira década do
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século passado, eram as inundações da várzea do Carmo, resultado das cheias do
Tamanduateí (DAEE). O Tietê encontrava-se além do território urbanizado.
É depois da década de 50, com o grande crescimento econômico e
demográfico e a incorporação num contínuo urbano dos espaços além do Tietê, que
ele deixa de demarcar os limites de expansão urbana, para ser engolido por ela. A
oscilação das suas vazões nos meses de chuvas passa a ser acompanhado com
preocupação pela população da metrópole.
A ocupação dessas áreas de várzea do Tietê por moradias, industrias, entulhos
e lixões, agravou-se, comprometendo seriamente a função natural da várzea e a
qualidade das águas do rio.
Essa situação gerou as condições necessárias para que as enchentes periódicas
tenham conseqüências ambientais, econômicas e sociais catastróficas.
Algumas ações foram aplicadas no sentido de se encontrar uma solução para
esta problemática.Em 1976, o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE –
implantou o Parque Ecológico do Tietê (decreto 7868, de 30 de abril de 1976), com o
intuito de preservar a capacidade de amortecimento das cheias nas várzeas do Tietê,
a montante da barragem da Penha, de aproveitar lindeiras para atividades de lazer e
para a preservação da fauna e da flora (SMA, 1998).
O projeto original previa a preservação de 60 km² de várzeas até Salesópolis.
O Parque, porém, mostrou-se inviável economicamente. Limitou-se a uma extensão
de 14 km², em razão das dificuldades ligadas à desapropriação de terras. Ele resumese hoje a dois trechos da várzea: a leste da região metropolitana, o parque da Zona
Leste, que vai da barragem da Penha até as proximidades da empresa Nitro-Química
em São Miguel Paulista, município de São Paulo – e a oeste, o Parque Tamboré,
situado no Município de Barueri (SMA, 1998).
Um dos maiores problemas do estado de São Paulo é a compatibilização da
preservação da Várzea do Rio Tietê, enquanto compartimento ambiental com o
objetivo de amortizar/atenuar as ondas de cheias na Região Metropolitana de São
Paulo enquanto eixo estruturador do desenvolvimento da região, com as pressões de
ocupação inadequadas que comprometem essa função ambiental.(SMA, 2000).
O Pantanal está inserido na APA da Várzea do Rio Tietê, instituída pela Lei
Estadual nº 5.598/87 e regulamentada pelo Decreto estadual nº 42.837/98 e grande
parte, situa-se em área de cinturão meândrico.
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As áreas de cinturão meândrico atuam como reservatórios naturais de
regulação de enchentes, razão pela qual essas áreas ficam sujeitas a inundações
freqüentes e foram definidas pela legislação como zonas de preservação permanente,
impróprias a qualquer ocupação que impeça o fluxo da água.
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
5.1. Arcabouço legal
A Lei Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o novo
Código Florestal, define o que vem a ser Área de Proteção Permanente (o caso do
objeto em estudo) no seu Artigo 1°, § 2°, inciso II, no Artigo 2°, inciso a, item 2 e no
Artigo 3°, inciso a e h.
A degradação é somente permitida com a autorização do Poder Executivo
Federal, de acordo com a § 1°, e no Artigo 4° diz que será autorizada só em caso de
utilidade pública ou interesse social.
O Artigo 22, no seu Parágrafo Único, diz que a fiscalização vem a ser de
competência dos Municípios, atuando a União supletivamente. (Brasil, 1965).
A Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano e dá outras providências. No Artigo 2° desta Lei, diz
que o parcelamento do solo urbano só será permitido se as leis e legislações estaduais
ou municipais assim permitirem.
No Artigo 3°, inciso I, menciona que só é permitido o parcelamento do solo
em terrenos sujeitos a inundações após tomadas as providências a respeito do
escoamento das águas. (Brasil, 1979).
O Decreto Federal n° 750, de 10 de fevereiro de 1993, define sobre o corte,
exploração e recuperação da Mata Atlântica (Brasil, 1993).
A Lei Estadual n° 898, de 1 de novembro de 1975, disciplina o uso do solo
para que se proteja as áreas de cursos de água e dos reservatórios que abastecem a
Região Metropolitana da Grande São Paulo (Brasil, 1975).
A Lei Estadual n° 1. 172, de 17 de novembro de 1976 delimita as áreas de
proteção, as contidas entre os divisores de água, e define os corpos d’água como
faixa de 1ª categoria (Brasil, 1976).
A Lei Estadual n° 5.598, de 6 de fevereiro De 1987, declara Área De
Proteção Ambiental regiões urbanas e/ ou rurais dos Municípios de São Paulo
(Brasil, 1987).
A Lei Estadual n° 9.866, de 28 de novembro de 1997 nos serviu como
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material complementar para os projetos de recuperação da área do Jardim Pantanal,
pois desde os objetivos e abrangências, até as disposições finais e transitórias
possuem um vinculo enorme com a parte de recuperação ambiental, nos dando
diretrizes e normas aplicadas a mananciais, mais aplicáveis a qualquer ambiente
degradado (Brasil, 1997).
A Constituição de 1988 nos motivou ainda mais para alcançarmos nosso
objetivo, pois segundo a Constituição, no Artigo 225, “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado... para as presentes e futuras gerações” (Brasil,
1988).
O Plano Diretor do Município de São Paulo nos contribuiu com seus
Capítulos sobre o Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano, na Subseção I –
Das Áreas Verdes, na Subseção II – Dos Recursos Hídricos, na Subseção III – Do
Saneamento Básico e na Seção II – Das Políticas de Desenvolvimento Urbano, na
Subseção I – Da Urbanização e Uso do Solo (Brasil, 2002).
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6. FUNDAMENTAÇÃO PRÁTICA

6.1. Parque Andreense
Loteamento aprovado pela prefeitura de Ribeirão Pires em 1955 quando ainda
pertencia a este município, sendo remetido ao município de Santo André em 1989.
Englobado pela área de proteção de mananciais da represa Billings, a partir de 1976
quando foi aprovada a lei 1172/76.
Trata-se de uma área com cerca de 600 domicílios, baixa densidade
demográfica e que até recentemente não tinha pavimentação, coleta de esgoto e
drenagem.
A partir de 1998 a prefeitura inicia a implantação do projeto GEPAM –
Gerenciamento Participativo de Mananciais, em parceria com UBC – University of
British Columbia e CHS - Centre of Human Settlements, que tem como objetivo
gerenciar áreas ambientalmente sensíveis (como áreas de mananciais, parques,
florestas nativas, etc), integrado ao sistema urbano ( Gerenciamento participativo das
Áreas de Mananciais em Santo André, São Paulo, 2002).
Áreas que são ocupadas por assentamentos informais violando as leis
ambientais e de uso do território municipal.
Foram realizadas atividades no sentido de envolver a comunidade local,
avançando para um processo de educação ambiental, além das medidas de melhoria
de infraestrutura como: coleta de esgoto, pavimentação, assentamento de guias com
pneus usados, coleta de lixo, política de geração de renda, etc.

Figura 10 – Passeio com pavimento de bloquete e guias de pneus.
(Fonte: Gonçalves e col. 2004).
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Figura 11 – Drenagem Urbana
(Fonte: Gonçalves e col. 2004).

Figura 12 – Assentamento de rede de esgoto
(Fonte: Gonçalves e col. 2004).

Podemos ressaltar que com a implantação do Parque Andreense a integração
dos vários atores no processo, incorporados nas discussões, além da busca

e

comprometimento da população envolvida em todas as fases do projeto, incentivando
a mesma de forma participativa nas ações como agentes fiscalizadores.
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6.2. Programa Guarapiranga

A ocupação da Bacia do Guarapiranga iniciou-se por volta da década de 60,
atraída pela industrialização e especulação imobiliária.

Figura 13 – Vista aérea da região ocupada da Bacia do Guarapiranga.
(Fonte: Grisotto, 2000).

Por se tratar de Área de Manancial, foram tomadas medidas pelo poder
público a fim de impedir esta ocupação desenfreada. Porém a falta de fiscalização
não impediu um adensamento desta população como pretendido pela Lei nº 1.172/76.
Em 1991, aproximadamente 18 % da população (cerca de 100 mil pessoas)
moravam em favelas situadas na margem da bacia. Na porção pertencente ao
município de São Paulo, concentravam-se mais de 180 núcleos de favelas. Em 1992,
os loteamentos clandestinos, constantes em processos jurídicos na prefeitura de São
Paulo eram de 119 (Silva, 2003).
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Figura 14 – Ocupação irregular (núcleo de favelas) da região da Bacia do Guarapiranga.
(Fonte: Grisotto, 2000).

Esta expansão impossibilitou a implantação de infra-estruturas básicas na
região necessárias para atender a demanda crescente. As redes de esgoto existentes
não atendiam a maioria das favelas e a coleta de resíduos era precária. A ocupação de
áreas de encosta ainda trazia erosão.
O abastecimento públic o de água começou a ser comprometido pelos
lançamentos dos esgotos e dejetos das favelas em suas margens. A Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo utiliza a água captada nesta Bacia para
abastecer aproximadamente 20 % da RMSP (Fonte: Sabesp, 2000).

6.2.1. Implantação do Programa Guarapiranga
Foram reunidos representantes do estado, município e sociedade civil, que
iriam levantar os principais problemas ambientais e sociais. Com isto pode-se contar
com a ajuda de instituições internacionais e apóio do Banco Mundial, para a
promoção da uma maior integração entre a comunidade através de participação
integrada nas discussões e soluções dos problemas.
Esse programa tem como objetivo mitigar as conseqüências negativas da
ocupação

irregular

através

da

capacitação

técnica,

financeira

integrando o estado a comunidade na busca uma gestão sustentável:

e

institucional,
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Foram estruturados então cinco sub-programas:
Serviços de água e esgoto;
Coleta e Disposição de Lixo;
Recuperação Urbana;
Proteção Ambiental e,
Gestão da Bacia.

Figura 15 – Recuperação da ocupação irregular (núcleo de favelas) da região da Bacia do
Guarapiranga após a implementação do programa Guarapiranga.
(Fonte: Grisotto, 2000).

Delegou-se então um organograma de ações e responsabilidades, coordenado
pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), sediada na Secretária de
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Governo de São Paulo (Grisotto, 2000).
O Banco Mundial ficou responsável por 54 % do financiamento, sendo o
restante a cargo das demais participantes.
Portanto, somente com a participação da população, integrando e discutindo
com os setores do estado, conseguiremos diminuir os problemas da falta de estrutura
e problemas ambientais. Além de envolver e fazer participar a comunidade, este
programa institui a consciência de proteção ambiental visando um crescimento
sustentável.
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7. PROPOSTAS

7.1. Intervenções
A seguir apresentaremos as três propostas de adequação da ocupação. A
proposta do governo do estado de São Paulo que tenta compatibilizar baixo custo de
intervenção, com a desocupação e isolamento da área inundável. A da comunidade,
que visa eliminar os problemas gerados pela falta de infraestrutura. E a nossa
proposta, como base em intervenções em outras ocupações e em levantamento
preliminar no local junto à comunidade.

7.1.1. Governo
A primeira ação empreendida pelo Governo do estado deu-se em fevereiro de
1997 quando uma forte inundação deixou cerca de 900 famílias desabrigadas em
toda a várzea, as quais foram atendidas em postos de defesa civil e abrigadas em
escolas da região. A população sugeriu que motivador da cheia seria um aterro na
margem direita do rio, que estaria servindo de dique à passagem das águas. O DAEE
interveio no local efetuando a demolição do aterro, o que surtiu um efeito positivo
imediatamente notado (SMA, 1998).
A partir de junho de 1997 iniciou-se a aproximação do Estado através das
Secretarias de Governo e Gestão Estratégica, Recursos Hídricos, Habitação e Meio
Ambiente,

bem

como

das

concessionárias

de

serviços

públicos

(Sabesp

e

Eletropaulo) com os movimento populares da região. Através de extensos debates e
estudos técnicos chegou-se à conclusão de que seria necessário remover cerca de
5000 famílias da várzea, as quais iriam para conjuntos a serem construídos pela
CDHU (SMA, 1998).
Em outubro de 1997 as lideranças e os moradores ocuparam o Palácio dos
Bandeirantes, pressionando o Governo, que fechou um acordo de remoção inicial de
550 famílias para apartamentos da CDHU, em construção nos conjuntos Encosta
Norte e Fazenda da Junta, e mais 700 famílias para abrigos provisórios em áreas do
DAEE, na própria várzea do Tietê.
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Os trabalhos técnicos prosseguiram com levantamentos topográficos e de
campo, a cargo da Sabesp, DAEE e Eletropaulo, e a delimitação das áreas de
intervenção. Esse trabalho culminou na publicação do Decreto 42.710 de 26/12/97,
concedendo permissão de uso de área do DAEE para a CDHU com o objetivo de
implantação de 5000 unidades habitacionais; e do Decreto 42.780 de 05/01/98,
declarando de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas delimitadas
para remoção de moradias (SMA, 2000).
A Secretária de Habitação, DAEE e Fundação SEADE realizaram o
cadastramento dos moradores a serem removidos para alojamentos provisórios, que
foram construídos pela Casa Militar do Gabinete do Governador e, em maio de 1998
tiveram início as negociações entre moradores, a CDHU e o DAEE para efetivar a
remoção ( SMA, 1998).
Em agosto de 1998 foram transferidas 42 famílias do Jardim Novo Horizonte
para apartamentos da CDHU, chegando, em novembro do mesmo ano, a um total de
500 famílias reassentadas.
Após a demolição das moradias, o programa previa a implantação de áreas de
lazer, visando a proteção da várzea. Entretanto, com a não efetivação dessa etapa,
verificou-se um acelerado processo de re-ocupação das áreas, com a população
utilizando os entulhos como base para as novas construções. As ocupações atuais
estão ocorrendo com adensamento populacional muito maior que o anterior, devido
às facilidades advindas dos aterros pré-existentes.
Nas áreas regularizadas, Vila Nova União, Jardim Lapena e Vila Nair,
observa-se um altíssimo grau de inadimplências, em torno de 80 %, no pagamento
das contas de água. As negociações com os moradores para solucionar estes
problemas são muitos difíceis, pois ações como corte de água e energia elétrica não
são eficientes, pois os moradores realizam imediatamente ligações clandestinas.
A questão fundiária é outro componente fundamental para a adoção de
qualquer proposta de solução do problema. Tanto a regularização das áreas quanto a
implantação de parques implica na desapropriação das terras.
Duas propostas básicas foram levantadas e seguem seus resumos com análise
de vantagens e desvantagens.
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7.1.1.2 Proposta 1 – Remoção Parcial e Regularização
A proposta baseia-se na intervenção realizada durante a primeira etapa das
sugestões de remoção total, que procurou erradicar as habitações consideradas de
maior risco, permitindo que durante o período chuvoso de 1999 não fossem
registradas ocorrências significativas na região (SMA, 1998).
Delimitação da linha de inundação;
Delimitação das áreas onde a implantação de redes coletoras de esgoto era viável
economicamente;
Delimitação da área susceptível de urbanização;
Definição das áreas a serem removidas e regularizadas;
Construção de unidades habitacionais e remoção das famílias das áreas delimitadas
anteriormente;
Implantação imediata de unidades de lazer nas áreas desocupadas;
Levantamento da situação fundiária da área a ser regularizada;
Desapropriação das áreas a serem regularizadas;
Implantação de redes de água, esgoto, energia elétrica e drenagem.
Vantagens: Menor número de remoções de famílias, melhorando as condições de
insalubridade do entorno, além de um menor aporte de recurso para sua implantação.
Desvantagens: São necessários projetos e estudos complementares, muitas vezes
individualizados e o risco da inundação não é descartado.
Impossibilita a recuperação ambiental das características da várzea.
Na questão fundiária, a necessidade de estudos de titularidade com um maior
número de processos de regularização do parcelamento do solo e possibilidade de
interpelação do estado na intervenção, abrindo precedentes legais para novas
invasões.
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7.1.1.3. Proposta 2 – Recuperação total e recuperação da várzea
Esta alternativa foi proposta apresentada pelo Governo aos moradores ao
longo do processo, tendo como premissa básica a remoção e o re-assentamento das
famílias das áreas de inundação e/ou irregulares em locais apropriados, com
recomposição das várzeas e sua destinação para lazer e contenção de cheias.
Apesar da reação inicial da população, contrária à remoção, notou-se que os
moradores transferidos para apartamentos da CDHU, apresentaram um bom grau de
satisfação com a solução habitacional encontrada. Entretanto, um dado a ser
considerado é o retorno de moradores para a várzea, com a venda dos apartamentos,
devido a situações particulares ou engajamento a movimentos organizados (SMA,
1998).
Remoção das habitações remanescentes, tanto as não negociadas como as
decorrentes de novas invasões;
Implantação imediata de unidades de lazer nas áreas já desocupadas;
Construção de 5000 unidades habitacionais restantes, em etapas programadas, com
remoção da população e implantação imediata de áreas de lazer.
Vantagens: Melhora as condições de habitação, por planos urbanos melhores
definidos nas áreas inseridas dentro dos sistemas de infra-estrutura existentes, além
de risco praticamente nulo de inundações.
Melhora a recuperação ambiental, dando condições da retomada de áreas de
várzea do entorno, além da qualidade das águas do rio Tietê, melhorarem.
Os lotes seriam legalizados, definindo a titularidade da terra, resolvendo
várias ações judiciais.
Haveria uma maior área para a contenção de cheias, amortecimento de vazões
no canal do Tietê, no local.
Desvantagens: Resistência da população quanto à mudança e ao financiamento da
CDHU, onde os prazos de construção são mais longos e necessitam de maior aporte
de recursos. Possibilidade de elevação dos valores de desapropriação em interpelação
judicial.
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Necessidade de grande vigilância e fiscalização até a consolidação como área
de lazer, pois incertezas e demoras no processo de recomposição podem acarretar
novas invasões.
Em síntese, a proposta do governo do Estado de São Paulo limitou-se à
remoção das famílias da área de inundação e construção de um parque como área de
lazer.
Estas propostas não foram aplicadas em toda a área do Pantanal, apenas sendo
realizada a remoção de algumas famílias no trecho denominado União de Vila Nova,
o qual foi desapropriado e foram construídos, inicialmente, alojamentos provisórios e
posteriormente um conjunto Habitacional pela CDHU.
Não foram contempladas as obras proposta no Jardim Pantanal.

7.1.2. Comunidade
Existem divergências entre Movimento de Urbanização e Legalização do
Pantanal - MULP e o governo mesmo com relação às inundações, a direção do
MULP afirma que elas ocorreram em função de duas anormalidades: uma delas foi o
fechamento das comportas da barragem da Penha para não haver inundação das
pistas marginais do Rio Tietê e a outra, era a grande quantidade de entulho e lixo
depositada por caminhões, que servia como barreira à passagem da água.
Através do MULP, a comunidade tem feito sistematicamente reivindicações
de melhorias ao poder público. Entre elas estão: pavimentação, coleta de lixo, coleta
de esgoto, água potável encanada, áreas de lazer, postos de saúde, programa de
geração de renda, iluminação pública, proibição de despejo de lixo e entulho.
Em 1998 o MULP elaborou uma proposta de melhoria das condições sócioambientais para a área e entregou a órgãos e agentes do poder público (Ministério
Público, governo estadual, prefeitura do município de São Paulo, DAEE, Sabesp,
Eletropaulo, Conselho Gestor da APA do Alto Tietê).

Dentre as propostas

destacamos a de remanejamento de domicílios situados em área inundável e
construção de um parque no local, na área não inundável foi proposta a
pavimentação permeável, assentamento de rede coletora de esgotos e rede de água
potável, reflorestamento urbano com árvores frutíferas, limpeza do rio Tietê desde
São Miguel até Itaquaquecetuba, criação de ATT (áreas de transbordo e triagem de
resíduos de construção) e CCT (centro de coletas e triagem de lixo reciclável).

35

7.1.3. Grupo
Nossa sugestão de intervenção baseia-se na associação entre as propostas do governo
estadual e as da comunidade, além de buscar como subsídio outras experiências de
adequação, como a aplicada no município de Santo André, na região metropolitana
de São Paulo.
Entendemos que se faz necessário o envolvimento e comprometimento da
população local na solução dos problemas sofridos por ela, além de outros atores
atuantes na sociedade. Por essa razão em todas as etapas, desde a concepção do
projeto até sua implantação serão necessários seminários, encontros, reuniões para
eliminar dificultadores e criar condições para implementação e manutenção das
atividades e projetos.
Propomos:
1) Construção de um parque na área inundável, recuperando parte da
vegetação nativa e aumentando a permeabilidade do terreno, construção de uma
lagoa de estabilização para águas pluviais. Além de criar uma área de lazer com
campos de futebol, viveiros de plantas, etc. A população removida dessa área deverá
ser relocada em região próxima, adquirida pelo poder público especificamente para
esse fim para evitar a perda de vínculos culturais e familiares da população atingida.
Uma alternativa é a verticalização de construções na área próxima à rede ferroviária.
Estimativa de custo desta intervenção:
Demolição de cerca de 540 casas e construção do parque R$ 1.200.000,00
Construção de Casas e Re-alocação de 540 famílias, R$19.440.000,00,

2) Construção de reservatórios domiciliares para águas pluviais
Estimativa de custo desta intervenção:
•

R$ 157.920,00

3) Eliminar os ramais clandestinos de água que causam contaminação por
infiltração de esgoto. Assentamento de rede de água potável pela Sabesp.
Estimativa de custo desta intervenção:
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•

R$ 394.800,00

4) Assentamento de rede coletora de esgoto, destinando-o para o tratamento
na Estação de Tratamento de Esgoto de São Miguel.
Estimativa de custo desta intervenção:
•

R$ 526.400,00

5) Pavimentação permeável das ruas com bloquetes, com leito britado
possibilitando o escoamento subterrâneo por canais de brita.
Estimativa de custo desta intervenção:
•

R$ 1.800.000,00

6) Criação de programas de geração de renda, como cooperativas para a
confecção dos bloquetes, caixas para águas pluviais e execução da pavimentação.
Estimativa de custo desta intervenção:
•

Um galpão R$ 800.000,00

•

Máquina (prensa) R$ 2.000,00

•

Equipar cozinha R$ 7.000,00

7) Construção de passeios gramados e arborizados, priorizando árvores
nativas e/ou frutíferas.
Estimativa de custo desta intervenção:
•

R$ 200.000,00

8) Reflorestamento ciliar das margens do rio Tietê;
Estimativa de custo desta intervenção:
•

R$ 1.700,00/hectare

9) Fazer treinamentos e cursos voltados para área de educação ambiental, em
parceria com instituições de ensino superior e ONGS que atuem na área, no sentido
de criar multiplicadores e disseminadores de educações ambientais, comprometidos
com o desenvolvimento sustentável.
Estimativa de custo desta intervenção:
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•

R$ 150.000,00

10) Criação de oficinas e equipamentos para o aprendizado profissional de
jovens e educação para crianças voltada à preservação ambiental e cidadania.
Estimativa de custo desta intervenção:
•

Prédio com três salas R$ 200.000,00

•

Equipamentos R$ 22.000,00

11) Criação de equipes de gerenciamento de qualidade sócio-ambientais,
incentivos à geração de renda, monitoramento e controle de novas ocupações, coleta
seletiva de resíduos sólidos, agentes comunitários de saúde, etc.
Estimativa de custo desta intervenção:
•

Manutenção de equipe com 20 pessoas R$ 30.000,00/mês

12) Criação de um centro poliesportivo entre a Rua Kumaki Aoki e a Rua
Ubapitanga, área que já tem quatro campos de futebol.
Estimativa de custo desta intervenção:
•

R$ 250.000,00

13) Criação de um Conselho envolvendo os poderes judiciários, executivos,
legislativo, ministério público, comunidade, concessionárias de serviços públicos,
ONGS para elaborar plano de ação de atividades.
Sem estimativa de custo.
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Figura 16 – Projeto proposto para a área inundável, recuperando parte da vegetação,
permeabilidade e criação de áreas de lazer (Fonte: DAEE, 1998).
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A regularização das ligações de energia elétrica não entrou como proposta,
porque a companhia AES/Eletropaulo já está intervindo.
Em nosso entendimento o custo financeiro pela falta de ação por parte do
Estado é muito maior que o custo das intervenções propostas.
Para exemplificar:
Somente nos itens 3 e 4, com saneamento básico, seriam gastos:
R$ 921.200,00.
•

A Sabesp perde com consumo de água e vazamentos uma estimativa
de R$ 2.293.200,00 por ano,

•

O governo gasta com saúde por volta de R$ 4.606.000,00 pela falta de
saneamento básico.

Segundo dados da ONU cada R$ 1,00 gasto em saneamento básico reduz
R$5,00 em gastos com internações, além de reduzir o sofrimento das populações
dessas áreas.
Como estimativa, não muito apurada, podemos dizer que o custo de todas as
intervenções no Jardim Pantanal fica em torno de R$ 25.000.000,00. Entretanto, os
benefícios não serão somente para população dessa área. O parque, por exemplo,
também será uma área de lazer para a população dos bairros vizinhos. Por outro lado,
algumas obras poderão ter seus custos reduzidos drasticamente, se realizadas em
sistemas de mutirão, na melhoria das edificações, por exemplo.
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