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INTRODUÇÃO 
 
 

 Os problemas relacionados aos recursos hídricos na Região Metropolitana de São 

Paulo tem despertado a opinião pública para as consequências do crescimento 

desordenado desta que é a maior aglomeração urbana do país. De um lado, a escassez 

de água se manifesta nos rodízios de abastecimento que periodicamente atingem alguns 

distritos da região. Surgem também reclamações sobre o gosto e o odor da água que 

chega a determinadas áreas, devido ao aumento da concentração de poluentes nos 

mananciais após a queda do nível das represas em períodos de estiagem prolongada,. Por 

outro lado, a ocorrência de enchentes tornou-se uma constante na Região Metropolitana, 

afetando drasticamente o cotidiano de milhões de habitantes. 

 O objetivo deste trabalho é abordar essa problemática sob o ponto de vista da 

gestão – da região metropolitana e, particularmente, de seus recursos hídricos. Tanto num 

caso como no outro os estudos remetem à necessidade de uma coordenação entre 

municípios, Estado e governo federal e entre os setores da administração pública – os 

diretamente ligados aos recursos hídricos (saneamento básico, energia elétrica, drenagem 

urbana, etc.) e os que apresentam impacto indireto sobre a questão da água 

(planejamento urbano, resíduos sólidos, habitação, transportes, etc.). No caso da Região 

Metropolitana de São Paulo existe uma instância para coordenar as políticas públicas 

relacionadas aos recursos hídricos na bacia hidrográfica que abrange a maior parte de seu 

território: trata-se do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Não existe porém, uma 

instância que faça a articulação intersetorial e intergovernamental no âmbito metropolitano, 

isto é, que exerça a gestão metropolitana. Portanto, a pergunta que orienta esta pesquisa 

é: o Comitê do Alto Tietê pode desempenhar o seu papel integrador de políticas públicas 

sem que exista uma entidade responsável pela gestão metropolitana? 

 Trata-se de uma questão pertinente porque o Comitê reúne em partes iguais 

representantes do Estado, dos governos municipais de 34 dos 39 municípios da Região 

Metropolitana e de entidades representativas da sociedade civil. Nele estão representados 

também os diversos setores da administração que de alguma forma interferem sobre a 

questão da água: energia, saneamento básico, meio ambiente, habitação, saúde, 

drenagem urbana e outros. Mas o alcance do Comitê sobre determinadas políticas que 
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afetam os recursos hidricos é bastante limitado, como no caso das leis de uso e ocupação 

do solo, do zoneamento industrial, da destinação de resíduos sólidos, dos transportes 

metropolitanos e do sistema viário. 

 O tema da cooperação entre esferas de governo – uma questão central para a 

gestão metropolitana e para a gestão de recursos hídricos – é recorrente na literatura 

sobre o federalismo. Mais especificamente, no caso brasileiro, LEAL (1986) e ABRUCIO 

(1998) trataram das relações entre os municípios e os governos estaduais e apontaram, 

em épocas diferentes, a dependência dos primeiros em reláção aos segundos. 

Há também alguns estudos que ligam as regiões metropolitanas ao contexto 

federativo. No debate acadêmico internacional, a instituição de governos para administrar 

essa regiões situa-se no meio de uma polêmica. De um lado, estão os que a defendem 

como uma forma de solucionar os problemas de ação coletiva causados pelo fato de o 

crescimento urbano ultrapassar fronteiras político-administrativas.(SHARPE, 1991). De 

outro, estão os que acusam a criação de entidades metropolitanas de governo como uma 

forma de esvaziar o poder dos governos municipais e aumentar os custos de transação 

envolvidos na gestão de regiões metropolitanas..(OSTROM E TIEBOUT, 1961; LOWERY, s/d). 

Nas últimas duas décadas, a criação de governos metropolitanos entrou em declínio, por 

uma série de razões que serão apontadas neste trabalho. No Brasil, contudo, a discussão 

sobre a necessidade de uma gestão metropolitana lentamente recupera a importância que 

teve antes de ser confundida com o planejamento urbano centralizado que se estabeleceu 

durante o período autoritário. Os textos de AZEVEDO E MARES GUIA (2000) e REIS (1996a, 

1996b e 1996c) são fundamentais para a compreensão dessa trajetória. Trata-se de um 

debate importante para um país que tem hoje 68% de sua população vivendo em regiões 

metropolitanas (GROSTEIN, 2001). 

Na literatura sobre recursos hídricos, a cooperação entre as esferas de governo e a 

articulação entre as políticas setoriais aparecem como decorrência da necessidade de 

solucionar disputas em torno do uso da água – um recurso cada vez mais escasso e 

disputado. A definição da água como recurso, aliás, provêm de seu reconhecimento como 

um bem para o qual a escassez levou à atribuição de valor econômico (princípio que está 

por trás da cobrança pelo uso da água. O modelo de gestão por bacias hidrográficas é o 

mais difundido atualmente para solucionar essa disputa entre regiões e entre usuários que 

utilizam a água para diferentes finalidades (abastecimento, irriigação, processos 
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industriais, geração de energia, etc.). Esse modelo preconiza que a água sirva a usos 

múltiplos, sendo gerida de forma participativa (com o envolvimento de seus usuários e dos 

governos), descentralizada (por meio da utilização da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão) e integrada (com a articulação de todas as políticas que têm 

impacto sobre a quantidade e a qualidade da água). Os princípios que informam o modelo 

de gestão por bacias foram analisados por DORFMAN (1993), DORFMAN E LANNA (1993) e 

DOUROJEANNI (2001), entre outros. A compatibilização entre a gestão por bacias e o regime 

federativo varia de um país para o outro, de acordo com o grau de centralização e a 

organização político-administrativa de cada um, mas há poucos estudos sobre essa 

questão. No Brasil, com a introdução da Lei Federal 9433/97, a gestão de recursos 

hídricos foi descentralizada para os comitês de bacias hidrográficas, que contam com a 

participação da sociedade civil, dos governos municipais e estaduais e, no caso dos rios 

que abrangem mais de um Estado, dos governos federais. Tais comitês são articulados 

em nível estadual e federal. 

No entanto, não há estudos que relacionem a gestão de recursos hídricos com as 

especificidades das regiões metropolitanas. Por outro lado, os estudos sobre as regiões 

metropolitanas não abordam a questão dos recursos hídricos como um problema que 

requer tratamento específico, seja pelas suas múltiplias interfaces com as políticas 

setoriais, seja pela adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. 

Embora tanto a gestão de regiões metropolitanas quanto a de recursos hídricos sejam 

áreas privilegiadas para abordagem de temas como o federalismo, os problemas de ação 

coletiva, a descentralização das políticas públicas e a transformação do Estado, 

escasseiam trabalhos que façam uma aproximação entre as duas áreas. 

Este estudo procura contribuir para tal aproximação por meio da análise de como a 

gestão metropolitana e o novo modelo de gestão dos recursos hídricos ocorrem na Região 

Metropolitana de São Paulo e na bacia hidrográfica que predomina em seu território, a 

Bacia do Alto Tietê. 

No capítulo 1 são apresentadas as teorias sobre as regiões metropolitanas e sua 

gestão, bem como a evolução da experiência internacional nessa área. A experiência 

brasileira também é analisada nesse capítulo, a partir do surgimento, na década de 50, 

das regiões metropolitanas como um problema para a organização administrativa do país. 
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No capítulo 2 apresenta-se a questão dos recursos hídricos, mostrando-se os 

problemas ligados à sua escassez e à competição em torno do uso desses recursos. A 

situação da água em áreas densamente urbanizadas é tratada como um problema que, 

dada a sua complexidade, requer um tratamento específico por parte da administração 

pública. Também nesse capítulo discute-se a gestão de recursos hídricos por bacias 

hidrográficas, destacando-se suas características de integração, participação e 

descentralização. O capítulo aborda, ainda, a recente experiência brasileira na 

implementação desse modelo. 

No capítulo 3, faz-se um histórico sobre a gestão da Região Metropolitana de São 

Paulo, desde sua instituição como unidade administrativa formal, em 1967. Buscou-se 

ressaltar as relações entre as esferas de governo e entre os setores da administração 

pública nessa região, mostrando-se os conflitos, a desarticulação e as iniciativas de 

cooperação intermunicipal. Tais relações constituem também o foco da análise sobre a 

gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica que compreende a maior parte da 

Região Metropolitana, culminando com a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 

Tietê. 

Por fim, o trabalho faz um estudo empírico sobre a atuação do Comitê, com base 

nas entrevistas realizadas com seus integrantes, em notícias da imprensa e em 

documentos como o Plano Diretor da Bacia do Alto Tietê, as atas de reuniões, as 

deliberações do Comitê e as planilhas que relacionam os projetos por ele aprovados. A 

análise desse material procurou detectar a influência do Comitê sobre a gestão dos 

recursos hídricos do Alto Tietê, a influência de outras políticas setoriais sobre a gestão 

desses mesmos recursos e capacidade de interferência do Comitê nas diretrizes 

estabelecidas por aquelas políticas. Na conclusão, o texto retoma as observações feitas 

durante a análise para responder à pergunta colocada nesta introdução. 
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CAPÍTULO 1 – A gestão de regiões metropolitanas 
 
1.1 – Definição 

 
O crescimento das cidades leva ao aparecimento das metrópoles, que se 

distinguem pelo tamanho de sua população, pela diversificação de sua economia e pela 

influência que exercem sobre outras regiões. A metrópole, portanto, não é apenas uma 

grande cidade, mas um pólo econômico e demográfico. 

À medida que o processo de urbanização se alastra pelo território metropolitano, 

desaparece a zona rural que circundava a metrópole, isto é, as faixas que a separavam 

dos municípios vizinhos. Forma-se, assim, um conjunto de municípios unidos por um 

tecido de relações e interações mútuas, bem como por um crescimento urbano que ignora 

os limites político-administrativos. Esse conjunto de municípios recebe o nome de região 

metropolitana, assim definida por SOUZA: 

 
Região metropolitana é o espaço geográfico onde se situa o conjunto de municípios nucleados 
pela metrópole e que constituem a sua periferia urbana imediata. Para que pertençam à região 
metropolitana, estes municípios devem apresentar-se integrados economicamente com o núcleo e 
permitir acesso fácil através de movimentos pendulares diários de população. Em termos 
espaciais, os municípios da área metropolitana representam uma possibilidade de expansão 
territorial do núcleo. (SOUZA, 1985, p.11) 

 

Não obstante o fato de serem cada vez mais interdependentes, as cidades que 

formam as regiões metropolitanas mantêm certa autonomia político-administrativa. Isso faz 

com que, para efeitos jurídicos, a região metropolitana se apresente como um território 

necessariamente fragmentado, constituindo-se de várias partes – os municípios. De fato, 

como salienta ALVES (1998, p. 180), “se houvesse a fusão dos municípios envolvidos, sob 

o ponto de vista jurídico deixaria de haver região metropolitana, o que mostra que a 

fragmentação institucional na região é condição necessária para caracterizá-la como 

metropolitana, segundo a perspectiva do nosso ordenamento jurídico.” 

A autonomia municipal cria um problema de ordem institucional, já que o impacto e 

a abrangência das políticas públicas tendem a extrapolar o território de cada um dos 

municípios metropolitanos. Surge daí a necessidade de coordenar a atuação dos governos 

municipais no âmbito dessas regiões, bem como as diversas políticas setoriais sob 

responsabilidade dos demais níveis de governo. Esse é o principal argumento para a 
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institucionalização das regiões metropolitanas, como pré-requisito para solucionar os 

problemas comuns aos seus municípios. 

No entanto, tais instituições muitas vezes enfrenta a resistência dos governos 

nacionais e, principalmente, dos governos locais, e sua criação situa-se no meio do 

embate entre os defensores da centralização e os partidários da descentralização. Ambos 

temem a redução de seu poder sobre o território metropolitano: do ponto de vista dos 

primeiros, a criação de um governo regional constitui uma forma de descentralização, ao 

passo que, para os segundos, trata-se de uma maneira de centralizar políticas públicas 

que se encontram sob sua responsabilidade. Grande parte das dificuldades e fracassos na 

gestão das regiões metropolitanas resulta desse conflito, conforme demonstram a 

experiência brasileira e a de outros países. 

 

1.2 – A experiência internacional 
 

Na experiência internacional podem ser identificados dois tipos principais de 

instituições responsáveis pela gestão das regiões metropolitanas: as entidades de caráter 

abrangente e as de corte setorial (destinadas ao equacionamento de questões específicas, 

como abastecimento de água, transporte, sistema viário, meio ambiente, coleta e 

destinação de lixo, etc.). Também podem ocorrer formas mistas: cria-se um governo 

metropolitano, mas uma ou outra política permanece sob os cuidados de uma entidade 

setorial, ligada ao governo provincial ou nacional. 

Em qualquer desses casos, o governo metropolitano pode ser criado por uma 

legislação compulsória, que submeta à coordenação da nova entidade todos os governos 

locais da região, ou por acordo voluntário entre os governos e suas respectivas autarquias, 

incluindo as ligadas ao nível nacional. Em alguns países, ainda, a gestão metropolitana é 

atribuída total ou parcialmente à Província ou Estado, como no caso brasileiro (AZEVEDO E 

MARES GUIA, 2000 e BRAGA, 1999) 

De maneira geral, nos países de regime federativo, as funções de “grande alcance”, 

isto é, as que extrapolam os limites municipais, são exercidas pela(s) entidade(s) 

metropolitana(s), cabendo aos municípios as funções restritas aos limites locais. No 

entanto, a definição exata do que cabe a cada esfera de governo varia segundo a tradição 

e as características político-administrativas de cada país. Muitas vezes, tais atribuições 

são motivo de controvérsias e disputas. 

 6



SHARPE (1991, p. 5) situa a criação de regiões metropolitanas no contexto da 

progressiva ampliação da abrangência e das atribuições dos governos locais que marcou 

os países industriais avançados a partir dos anos 50. Tal ampliação, segundo o autor, 

ocorreu em resposta ao crescimento demográfico (com a expansão dos centros urbanos) e 

à necessidade de estender o alcance dos serviços locais para proporcionar ganhos de 

escala. Esse autor considera que a transformação dos sistemas de governo local 

compreendeu graus variados, indo dos EUA (onde houve poucas mudanças) ao Reino 

Unido (onde houve uma reestruturação profunda). Países de tradição centralista (como 

Espanha, França, Itália e Bélgica), efetuaram poucas mudanças na abrangência dos 

governos locais, optando por instituir um nível intermediário de governo. Já os países do 

Norte da Europa (Suécia, Noruega, Dinamarca e Alemanha) preferiram realizar uma 

grande reestruturação dos governos locais, sem criar uma nova esfera governamental. 

Num estudo comparativo sobre a gestão de 16 regiões metropolitanas européias e 

canadenses, CUCHILLO e MORATA (1991) constataram que nove delas dispunham de 

alguma estrutura de governo metropolitano. Uma das mais antigas experiências nesse 

sentido é a de Toronto, no Canadá, que constituiu em 1953 o primeiro governo 

metropolitano do tipo federativo a se implantar no Ocidente. O Governo Metropolitano de 

Toronto se formou a partir da união entre esta cidade e outras 12 cidades-satélites, que 

transferiram para a nova entidade parte de suas atribuições e poderes. Em 1966, o 

número de unidades componentes diminuiu de 13 para seis, em virtude da fusão de alguns 

municípios. O Governo Metropolitano se estruturava em dois níveis: no primeiro nível 

estavam os municípios – que mantinham sua autonomia administrativa para os serviços de 

natureza local –, e, no segundo nível, havia um Conselho Metropolitano formado pelos 

prefeitos dos seis municípios e por 28 representantes diretamente eleitos pela população.. 

Em 1997, o governo da Província de Ontário concluiu que havia a necessidade de 

enxugar a estrutura administrativa da região metropolitana de Toronto, a fim de eliminar a 

sobreposição de funções entre os órgãos públicos atuantes na região, diminuir os gastos e 

tornar a administração da metrópole mais ágil e eficiente. A postura do governo provincial 

refletia o pensamento político e econômico predominante durante os anos 90, que 

preconizava a redução do tamanho do Estado. Tal postura levou ao abandono do modelo 

federativo na gestão metropolitana de Toronto e à substituição desse modelo por um 

governo unificado. No final de 1997, um referendo popular aprovou a fusão entre Toronto e 
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os seis municípios do seu entorno, transformando a região metropolitana em uma única 

megacidade. A nova estrutura de governo é composta por um prefeito, seis comitês 

setoriais e um conselho formado por 56 membros. Além de limitar o poder do prefeito, o 

conselho tem a importante função de representar os interesses das comunidades locais 

que faziam parte das 28 jurisdições (distritos, boroughs, etc.)  integradas pelos antigos 

municípios. (REDDY, 1999)  

A experiência de Toronto distingue-se pelo seu pioneirismo em dois momentos 

distintos: primeiro, na implantação de um modelo federativo de gestão metropolitana, 

inaugurando essa forma de governo entre as metrópoles do Ocidente. Posteriormente, na 

substituição do modelo federativo por uma estrutura unificada, mediante um inédito acordo 

entre os governos locais e o governo provincial que culminou com a fusão entre os 

municípios integrantes da região. Em muitas outras regiões metropolitanas ao redor do 

mundo, a implantação de uma forma de gestão – federativa ou unitária – ainda não 

conseguiu superar as disputas entre as esferas de governo e entre suas respectivas 

autarquias. Há também a resistência daqueles que consideram antidemocrática a criação 

de uma nova instância de poder, acima dos governos locais. 

Por isso, a coordenação das políticas públicas em tais regiões permanece como um 

desafio e a pesquisa de CUCHILLO e MORATA (1991) permite entrever as dificuldades 

inerentes à implantação de uma gestão metropolitana.1 No início da década de 90, haviam 

sido abolidos os governos metropolitanos do Reino Unido e de Roterdã, na Holanda; e em 

Paris, Milão e Amsterdã a gestão metropolitana não contava com nenhuma estrutura 

institucional de caráter unificado, caracterizando-se pela “superposição de três ou quatro 

níveis de administração, com competências concorrentes sobre um mesmo território”. 

No âmbito europeu, chama a atenção o caso de Londres, cuja experiência de 

governo unificado vigorou entre 1963, quando da criação do Greater London Council 

(GLC), e 1986, quando a entidade foi extinta em meio a uma série de mudanças 

implementadas pelo governo Thatcher na gestão das regiões metropolitanas. Num artigo 

escrito em 1984, George JONES apontava algumas causas para o fracasso da experiência 

federativa nas regiões metropolitanas do Reino Unido. Entre os problemas mencionados 

pelo autor, destacam-se os conflitos entre o nível de governo mais abrangente – o GLC, no 
                                                 
1 É interessante notar que em quase todos os casos estudados por CUCHILLO e MORATA, as funções relacionadas à gestão 
dos recursos hídricos e ao planejamento territorial ficaram a cargo de instâncias supra-municipais. A única exceção é 
Paris, onde os autores constataram uma superposição de competências. 
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caso londrino – e o nível local (o borough), principalmente quando controlados por partidos 

diferentes, bem como a contradição entre o papel estratégico atribuído ao governo 

metropolitano e a ausência de meios para que ele implementasse suas estratégias. 

De acordo com JONES, os governos metropolitanos também se mostraram 

incapazes de articular suas políticas com as implementadas pelas outras esferas de 

governo. É importante observar, inclusive, que as políticas diretamente relacionadas à 

gestão dos recursos hídricos (abastecimento de água, drenagem e esgotos) continuaram 

sob responsabilidade de uma empresa controlada pelo governo central, mais tarde 

privatizada pela administração de Margaret Thatcher.  

Outro problema apontado por JONES é a fraqueza da nova instância governamental 

diante dos boroughs, cuja força provinha de sua tradição como unidades de governo local. 

Em contraste com essa tradição, o governo metropolitano “fora imposto artificialmente, de 

cima, refletindo aquilo que era considerado a realidade econômica e social, mas que não 

exprimia qualquer comunidade política”.  

Para solucionar esses problemas, o autor propunha a criação de uma nova 

estrutura de governo unificado para cada uma das metrópoles do Reino Unido. Essa 

instância de governo teria autonomia financeira – incluindo a competência para cobrar 

seus próprios impostos – e política, com dirigentes escolhidos por eleição direta, o que 

resolveria a questão da falta de legitimidade perante as comunidades locais.  

No entanto, as mudanças implementadas pelo governo Thatcher caminharam na 

direção contrária às propostas centralizadoras de JONES. Num estudo sobre a relação 

entre descentralização, democracia e eficiência na capital britânica e em São Paulo, LEVY 

(1997) afirma que, no balanço geral, as mudanças tiveram caráter descentralizador.2 

Segundo a autora, muitas funções e recursos foram descentralizados para o nível dos 

boroughs, ao passo que outros passaram para o governo central e para a iniciativa 

privada. Em Londres, foram extintos o GLC e o Inner London Education Authority (ILEA), 

que administrava as escolas públicas da área central da cidade. 

CUCHILLO e MORATA (1991, p. 75) acreditam que o fim dos governos metropolitanos 

no Reino Unido esteja menos ligado a razões de eficácia e eficiência do que às disputas 

                                                 
2 A autora relaciona as mudanças nas formas de gestão de Londres e de São Paulo às transformações sociais, econômicas 
e políticas que marcaram ambas as metrópoles a partir do final do século XIX. 
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políticas entre o Partido Conservador, que controlava o governo central, e o Partido 

Trabalhista, que administrava as regiões metropolitanas. 

Nos EUA, a gestão metropolitana caracteriza-se por uma grande variedade de 

modelos institucionais, em conseqüência da tradição de autonomia que caracteriza a 

organização dos governos locais naquele país. Como não existe um formato-padrão para 

o governo local,3 também não existe uma modalidade única de instituição metropolitana. 

Entre as soluções adotadas nesse país, atualmente predominam os acordos formais ou 

informais de cooperação entre as cidades ou entre as agências governamentais 

municipais, estaduais e federais. 

A experiência de Toronto chegou a inspirar, por exemplo, a criação de um governo 

federativo para a região metropolitana de Seattle, por meio de uma agência com 

responsabilidade sobre o tratamento do lixo e do esgoto, a administração do trânsito e o 

planejamento urbano regional. Criada em 1958 e administrada por um conselho 

representativo das comunidades locais, a Metro de Seattle sempre enfrentou a resistência 

de algumas comunidades e de alguns políticos da região, até ser extinta em 1994. Mesmo 

assim, a agência é considerada a principal responsável pela despoluição do lago 

Washington. (CROWLEY, 2000) 

Tanto nos EUA quanto na Europa a criação de instâncias metropolitanas de 

governo entrou em declínio a partir de meados da década de 70, depois de ter atingido o 

apogeu no pós-guerra. Segundo SHARPE (1991), tal declínio está ligado à redução do 

crescimento econômico, que levou à diminuição do crescimento urbano. Como haviam 

sido criados principalmente para desempenhar funções de planejamento urbano, os 

governos metropolitanos perderam importância com o “esvaziamento” das metrópoles. 

HARVEY (1997) aponta uma razão ainda mais profunda para a mudança: o fim de uma 

cultura ligada à produção em massa e a determinadas condições particulares do 

capitalismo no pós-guerra, incluindo o papel preponderante do Estado. Essa 

transformação remete ao que HARVEY chama de “pós-modernismo” no campo da 

arquitetura e do projeto urbano, isto é, “uma ruptura com a idéia modernista de que o 

                                                 
3 A estrutura de governo das cidades dos EUA geralmente segue um destes três modelos: 1) os cidadãos elegem o 
conselho, o prefeito e os chefes de departamento (secretários); 2) os cidadãos elegem o conselho da cidade (city council) 
e o prefeito, que, por sua vez, escolhe os secretários e 3) os cidadãos elegem o conselho, que contrata um city manager, 
encarregado de formar sua equipe de secretários. (WARD, 1996) 
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planejamento e o desenvolvimento devem concentrar-se em planos urbanos de larga 

escala, de alcance metropolitano” (HARVEY, 1997, p. 69). 

Por outro lado, é importante destacar que o fim dos governos metropolitanos não 

significou o abandono da idéia de que é preciso coordenar as políticas públicas nessas 

regiões. Mesmo os países que aboliram a instância regional de governo mantêm a 

preocupação com o estabelecimento de alguma forma de coordenação, ainda que por 

meio da cooperação espontânea entre os governos locais, reconhecendo a necessidade 

de um modo de gestão específico para as regiões metropolitanas. 

Os países da América Latina seguem uma trajetória um pouco diferente, embora 

não estejam totalmente alheios a essas mudanças. Com uma longa tradição de governos 

centrais fortes, reforçada por períodos de autoritarismo, os países latino-americanos não 

dispõem de instituições voltadas para a gestão metropolitana nem de mecanismos 

eficientes para a coordenação das políticas implantadas em suas metrópoles (WARD, 1996 

e CARDOSO E ZVEIBIL, 1996). Acresce que várias das metrópoles latino-americanas (como a 

Cidade do México, Bogotá, Caracas, Lima, Santiago e Buenos Aires) são capitais 

nacionais, o que contribui para justificar a interferência do governo central em sua gestão, 

além de aumentar a sobreposição de funções entre suas estruturas administrativas. 

A administração da Cidade do México, por exemplo, é dividida entre o governo 

federal (por intermédio do Distrito Federal) e o Estado do México. A de Buenos Aires se 

divide entre o Distrito Federal e a Província de Buenos Aires (cuja capital é La Plata). O 

governo de Bogotá se divide entre a Capital Federal e o Estado de Cundinamarca, o de 

Caracas é responsabilidade do Distrito Federal e do governo estadual de Miranda. Outras 

metrópoles latino-americanas (entre elas, as brasileiras), caracterizam-se pela existência 

de uma multiplicidade de governos locais, sem nenhuma instância de coordenação entre 

eles, embora estejam situadas no âmbito de um governo provincial ou estadual (WARD, 

1996). 

De maneira geral, os países da América Latina vêem-se diante do conflito entre 

tendências opostas. De um lado, conservam ainda muitos elementos de sua herança 

ibérica, com governos centrais fortes e governos locais – geralmente baseados na figura 

do município – dotados de pouca autonomia. Por outro lado, no entanto, tais países 

enfrentam as novas exigências colocadas pela democratização, pela descentralização de 
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políticas públicas e pela privatização de serviços (como saneamento básico, eletricidade, 

telefonia, transportes, etc.), com impacto direto sobre a gestão das regiões metropolitanas.  

A análise da experiência brasileira permite observar claramente como essas 

tendências afetam, ainda que em direções opostas, o planejamento e o desenvolvimento 

do território metropolitano, especialmente no que se refere ao objeto deste trabalho – os 

recursos hídricos. Nessa área, a competição entre esferas de governo muitas vezes se 

confunde com os conflitos intersetoriais e freqüentemente assume a forma de disputas 

pelo uso da água. 

Tal análise mostra também, conforme veremos, que uma gestão metropolitana 

adequada à nova realidade política do país deve incluir os governos municipais e a 

sociedade civil entre seus protagonistas. A coordenação das políticas deve ser construída 

“de baixo para cima”, incluindo formas horizontais de cooperação entre os municípios e 

contrariando o esquema institucional verticalizado, “de cima para baixo”, que marcou as 

tentativas de gestão metropolitana das últimas décadas.  

 

1.3 – Regiões metropolitanas no Brasil 
 
A intensificação do crescimento industrial e dos fluxos migratórios que se verificou 

no Brasil a partir dos anos 50 levou a uma crescente preocupação com a questão 

metropolitana nos meios técnicos, políticos e acadêmicos. De fato, as maiores regiões 

urbanas do país passavam a integrar, de forma cada vez mais evidente, a população e o 

território de diversos municípios em torno das cidades-núcleo (AZEVEDO E MARES GUIA, 

2000, p. 133). 

Com o objetivo de oferecer uma resposta coerente aos problemas criados por essa 

“explosão urbana”, alguns governos estaduais puseram em prática experiências 

embrionárias de gestão intermunicipal das regiões metropolitanas. No Estado de São 

Paulo, por exemplo, foi criado um grupo de estudos para analisar o tema “Metropolização”. 

A partir das atividades desse grupo, o governo estadual criou, em março de 1967, o Grupo 

Executivo da Grande São Paulo (Gegram). Experiências semelhantes, com a iniciativa dos 

governos estaduais e a participação dos municípios, ocorreram em Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Salvador e Belém. 

Tais experiências refletiam não apenas o reconhecimento, por parte dos governos 

estaduais, de que os problemas metropolitanos requeriam um tratamento específico, mas 
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também a mobilização, nesse mesmo sentido, de segmentos importantes da sociedade 

civil. Já em 1963, o Seminário de Habitação e Reforma Urbana, promovido pelo Instituto 

de Arquitetos do Brasil e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Estado (Ipase)4, propunha mudanças na legislação visando à criação de “órgãos de 

administração, que consorciem as municipalidades para a solução de seus problemas 

comuns”. (CARDOSO E ZVEIBIL, 1996, p. 55). 

A institucionalização das regiões metropolitanas no texto da Constituição de 1967 

abortou essas experiências e deu origem a uma novo modo de tratar a questão, tendo o 

governo federal como um de seus principais articuladores. O texto mencionava 

expressamente a possibilidade de a União instituí-las como instrumento para a realização 

de serviços comuns.5 A Emenda n.º 1, de 1969, repetiu o mandamento em seu artigo 164: 

“A União, mediante lei complementar, poderá, para a realização de serviços comuns, 

estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por municípios que, independentemente 

de sua vinculação administrativa, façam parte da mesma comunidade sócio-econômica.” 

(BRASIL, 1988). 

Mais tarde, a Lei Complementar Federal 14/73 estabeleceu oito regiões 

metropolitanas: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, 

Salvador e Belém. A fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro possibilitou o 

surgimento da nona região, a do Rio de Janeiro, criada pela Lei Complementar Federal 

20/74. 

Além de estabelecer tais regiões, as leis federais especificavam os "serviços 

comuns" que seriam objeto da gestão coordenada pelos entes metropolitanos 

(saneamento básico, planejamento econômico e social, uso do solo, transportes, produção 

e distribuição de gás canalizado, aproveitamento dos recursos hídricos, controle da 

poluição ambiental, sistema viário e outros serviços que viessem a ser especificados por 

legislação federal). 

Aos Estados, couberam as tarefas de regulamentar a execução dos "serviços 

comuns" e de criar as instituições responsáveis por sua execução. Também ficaram 

encarregados de criar os sistemas que coordenariam a atuação dos diversos setores da 

administração pública nos três níveis de governo, dentro da região metropolitana. Para 
                                                 
4 O Ipase era ligado ao Ministério do Trabalho e desenvolvia programas habitacionais para os funcionários públicos. 
5 A Constituição de 1937 já permitia o agrupamento de municípios para a gestão de serviços comuns, mas não deu 
origem a nenhuma experiência nesse sentido. 
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tanto, cada uma dessas regiões deveria contar com um Conselho Deliberativo e um 

Conselho Consultivo, ambos vinculados ao Estado. A legislação federal também definiu as 

atribuições e a composição desses Conselhos, garantindo a participação majoritária dos 

representantes dos governos estaduais, em detrimento da participação dos municípios. 

O Conselho Deliberativo era formado por cinco membros nomeados pelo 

governador, que também o presidia. Um dos membros do Conselho era escolhido dentre 

os indicados em uma lista tríplice elaborada pelo prefeito da capital e outro era indicado 

pelos prefeitos dos demais municípios da região metropolitana. O Conselho Deliberativo 

tinha por incumbência principal "promover o planejamento integrado da região e coordenar 

a execução dos serviços de interesse metropolitano" (ALVES, 1998, p. 196). 

O Conselho Consultivo, por sua vez, era composto por representantes dos 

municípios da região, que dessa forma podiam manifestar-se nas questões de interesse 

metropolitano, bem como naquelas relacionadas com planos e programas referentes aos 

serviços comuns. Como ressalva Alaôr Caffé ALVES, no entanto, este Conselho "só tinha 

função opinativa" (IDEM, IBIDEM). 

Juntamente com os Conselhos, cada um dos Estados onde se localizavam as 

regiões metropolitanas criou entidades para a execução do planejamento integrado da 

região, sob a forma de empresas de economia mista, fundações ou autarquias.6 

A institucionalização das regiões metropolitanas deveria representar um novo 

estágio no desenvolvimento das relações federativas no Brasil. Tratava-se do 

reconhecimento, agora também por parte do governo federal, de que a complexidade dos 

problemas e a dinâmica do desenvolvimento socioeconômico nos maiores centros urbanos 

do país requeria um tratamento institucional diferenciado. Conforme assinalam Eros 

Roberto GRAU e Alaôr Caffé ALVES, a mudança não significava perda de autonomia dos 

municípios que compunham a região metropolitana, já que a autonomia municipal faz parte 

da tradição de nosso regime federativo (GRAU, 1974 e ALVES, 1998). As leis que criaram as 

regiões metropolitanas no país procuraram conciliar essa autonomia com o interesse 

metropolitano, "que exige a atuação coordenada de todos os entes governamentais para 

satisfazê-lo". (ALVES, 1998, p 182). 

                                                 
6 São elas: CODEM, em Belém; AUMEF, em Fortaleza; FIDEM, em Recife; CONDER, em Salvador; PLAMBEL, em 
Belo Horizonte; FUNDREM, no Rio de Janeiro; EMPLASA, em São Paulo; COMEC, em Curitiba; e METROPLAN, 
em Porto Alegre. (SOUZA, 1985). 
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No entanto, a centralização decisória que caracterizava aqueles anos de 

autoritarismo determinou que as regiões metropolitanas criadas durante o período 

obedecessem a uma mesma estrutura de gestão (composta pelos Conselhos, pelas 

entidades de planejamento e por fundos federais de financiamento), sem que se atentasse 

para as peculiaridades regionais e para as características específicas de cada região 

metropolitana (MONTORO, 1984, p. 5). O mesmo esquema de planejamento e coordenação 

deveria servir à região metropolitana de São Paulo, que na época abrangia 37 municípios, 

e à região metropolitana de Belém, que tinha apenas dois municípios e uma população 

bem menor. A própria definição dos serviços de interesse comum desconsiderava as 

características de cada região, deixando de incluir serviços importantes e incluindo o gás 

canalizado, existente apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro. As regiões 

metropolitanas de Campinas e da Baixada Santista, já consolidadas, não foram incluídas 

na legislação federal, assim como outras em processo de consolidação, como Goiânia e 

Vitória.7 

A estrutura de gestão das regiões metropolitanas oferecia pouco espaço para a 

participação dos municípios. Conforme ficou demonstrado, tal participação resumia-se a 

uma tímida representação nos Conselhos Deliberativos e à composição dos Conselhos 

Consultivos, que exerciam uma função apenas homologatória das decisões dos governos 

estaduais (MONTORO, 1984, p. 9). 

Algumas das entidades instituídas pelos Estados para o planejamento metropolitano 

assessoravam os municípios em assuntos como legislação sobre o uso do solo, 

capacitação técnica e arrecadação. Porém, a falta de recursos financeiros e de poder 

normativo fez com que a maioria dessas entidades praticamente se limitasse à elaboração 

de estudos e planos que, muitas vezes, nem saíam do papel. Elas não conseguiram 

articular a atuação dos municípios metropolitanos visando ao desenvolvimento integrado 

das regiões. Dada a extrema setorialização da administração pública (outra característica 

do período), as entidades metropolitanas também não lograram coordenar a atuação dos 

                                                 
7 A institucionalização nem sempre acompanha o dinamismo com que surgem e crescem as regiões metropolitanas. Por 
isso, elas podem existir “de fato”, sem existir juridicamente. De acordo com alguns urbanistas, como Nestor Goulart Reis 
Filho e Flávio Villaça, a institucionalização das regiões metropolitanas por meio de leis e decretos causa uma grave 
distorção para o planejamento urbano: o crescimento ou o esvaziamento de tais regiões não obedece aos limites 
territoriais fixados na legislação. Esses urbanistas defendem a prática adotada nos Estados Unidos, onde o 
enquadramento das cidades em regiões metropolitanas passa por uma reclassificação a cada novo censo demográfico. 
(Ver REIS, 1996 (b), pg. 57 e METROPOLIZAÇÃO visa controle político, 2001, p. 4). 
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diferentes órgãos da administração direta e indireta que atuavam sobre as regiões 

metropolitanas, mesmo quando tais órgãos pertenciam ao mesmo nível de governo. 

No plano federal, a intervenção do governo na política urbana se deu principalmente 

por meio do Banco Nacional de Habitação (BNH), criado em 1964 para gerenciar os 

programas habitacionais financiados com os recursos do Sistema Financeiro da Habitação 

– formado pela poupança compulsória recolhida dos trabalhadores, por meio do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e pela poupança voluntária obtida no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Na década de 70, o Banco estenderia sua 

atuação para a área de infra-estrutura, principalmente para o saneamento básico, 

utilizando os recursos do Sistema Financeiro de Saneamento (SFS) e as diretrizes do 

Plano Nacional de Saneamento (Planasa). 

O Planasa estabelecia que, para ter acesso aos recursos do SFS, os governos 

estaduais deveriam criar companhias de saneamento básico, as quais buscariam obter 

dos municípios a concessão para explorar os serviços de captação e distribuição de água 

e coleta e tratamento de esgoto. O sucesso do Plano dependia não apenas da adesão dos 

Estados, mas também de que as novas companhias estaduais conquistassem o maior 

número possível de municípios. Desse modo, as empresas garantiriam a geração de 

receitas suficientes para sustentar os mecanismos de financiamento do SFS. 

Outro instrumento da intervenção federal na política urbana foi o Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (SERFHAU), criado para auxiliar os municípios a formularem seus 

planos diretores. De acordo com SILVA (1998, p. 274), “admitia-se, então, que o caráter 

setorializante das políticas coordenadas pelo BNH – inicialmente só habitação, depois, 

mais o saneamento – poderia ser, de alguma forma, compensado no âmbito de planos 

diretores que resgatassem, na escala da cidade, o caráter integrador”. 

O governo federal criou ainda a Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e 

Políticas Urbanas (CNPU), mais tarde substituída pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (CNDU). Tratava-se de uma instância administrativa de 

coordenação das ações estaduais e de alguns investimentos federais nos municípios 

metropolitanos. Em que pese o esforço indicado por essas medidas, a integração das 

políticas setoriais permaneceu precária, sucumbindo à dinâmica própria dos diversos 

setores (eletricidade, saneamento, habitação, etc.). A redução do planejamento urbano a 

uma questão de interesse apenas municipal, sob direção do SERFHAU, não contribuiu 
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para melhorar a integração das diversas políticas. “A força dos sistemas setoriais e de 

suas diretrizes específicas era maior que a desses planos”. (SILVA, 1998, p. 274). 

Após a redemocratização do país, o CNDU manteve-se como instância federal de 

coordenação, juntamente com o novo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ambos 

funcionavam sob a égide do recém-criado Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente. Segundo um dos participantes do CNDU nesse período, “o Conselho reunia 

alguns dos profissionais mais bem preparados do país e sua ação junto à Constituinte 

resultou em alguns aperfeiçoamentos muito significativos, o que ampliou as esperanças de 

uma ação pública mais eficaz” (REIS, 1996c, p. 37).  

Contudo, o agravamento da crise econômica que marcou aqueles anos levou ao 

desmonte da estrutura federal de política urbana, culminando com a extinção do BNH, em 

1986 e, mais tarde, do próprio Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

Antes, já haviam cessado os financiamentos ao setor de saneamento básico no âmbito do 

Planasa.  

Durante os debates da Assembléia Constituinte de 1988, a problemática urbana 

ficou relegada a segundo plano. A diminuta importância atribuída ao tema contrastava com 

a elevada carga emocional e a grande atenção dadas à reforma agrária. Num país que já 

computava mais de 70% de sua população vivendo em cidades, as questões rurais ainda 

dominavam (e dominam) as discussões políticas (REIS, 1996c, p. 45). Considerava-se que 

os problemas urbanos eram conseqüência apenas do inchaço decorrente da expulsão dos 

trabalhadores rurais para as grandes cidades. Embora a realidade brasileira confirme 

parcialmente tal afirmação e por mais que se reconheça a importância da reforma agrária 

para a superação da desigualdade social no Brasil, não há como negar a especificidade da 

questão urbana.  

Mas apesar de não ter dado suficiente atenção ao tema, a nova Carta trouxe 

mudanças importantes para a gestão das regiões metropolitanas, inserindo-a no quadro 

geral de descentralização e de ampliação dos mecanismos participativos. A autonomia 

municipal foi revigorada como uma forma de reação ao centralismo autoritário do período 

militar. Conforme apontam AZEVEDO E MARES GUIA (2000, p. 134), o momento histórico que 

cercou a Assembléia Constituinte caracterizou-se pela “hegemonia de uma retórica 

municipalista exacerbada, em que a questão metropolitana é identificada in limine com o 
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desmando do governo militar e, simultaneamente, com uma estrutura institucional 

padronizada e ineficaz.” 

Uma alteração fundamental introduzida pelo texto da Carta de 1988 foi a 

transferência, da União para os Estados, da atribuição de criar regiões metropolitanas. 

Também foram criados outros dois tipos, menos complexos, de agrupamentos de 

municípios: as aglomerações urbanas e as microrregiões. O papel dos Estados na 

organização regional é definido pelo artigo 25, parágrafo 3º, da Constituição Federal:  

 
Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas 
de interesse comum. (BRASIL, 1988).8 

 

A responsabilidade atribuída aos Estados, porém, não exclui a participação dos 

municípios. Comentando esse trecho da nova Carta, ALVES observa que, ao remeter a 

instituição de regiões metropolitanas para a lei complementar da Constituição Estadual, o 

referido artigo leva à conclusão de que as funções públicas de interesse comum não são 

de competência exclusiva nem dos municípios nem do Estado.  

 
Se fossem de competência exclusiva do Estado, reduzido à sua competência residual 
(remanescente), este não necessitaria, em tese, de editar lei complementar para a 
execução de funções ou serviços regionais de que seria normalmente o titular, e sobre a 
qual já haveria mesmo a gestão unificada supra-municipal. [...] Neste caso, não haveria 
necessidade de participação dos municípios [...] (ALVES, 1998, p. 178). 

 

Por serem autônomos, os municípios podem negar-se a participar da gestão 

metropolitana, mas têm de suportar as intervenções realizadas em nome do interesse da 

região. Por outro lado, uma vez criada a região metropolitana, os governos estaduais não 

podem impedir a participação dos municípios na gestão regional, pois as funções públicas 

de interesse comum estão incluídas nos assuntos de interesse local, que a Constituição 

reconhece como sendo de competência dos municípios: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 

                                                 
8 O conceito de “funções públicas de interesse comum” substitui o de “serviços comuns”, presente na Carta de 1969. 
Incluindo a idéia de “função”, o texto ficou mais adequado, não só para envolver atividades que não se enquadram na 
noção de “serviço” (como o planejamento urbano-regional e o controle do uso e ocupação do solo) como também para 
abranger o interesse das aglomerações urbanas e microrregioões, juntamente com o das regiões metropolitanas. (Ver 
ALVES, 1998, p. 127). 
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I – legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
 ... 
 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial; 

 
  ... 
 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. (BRASIL, 1988).9 

 

Ao reforçar a autonomia municipal na execução dos serviços de interesse local, a 

Constituição de 1988 acirrou os conflitos envolvidos na questão metropolitana. Segundo 

diversos autores,10 a autonomia concedida aos municípios no regime federativo brasileiro 

dificulta o estabelecimento de uma gestão integrada das regiões metropolitanas. 

Assumindo uma postura ainda mais radical, REIS (1996C, p. 49) condena a manutenção do 

município como unidade básica da organização territorial brasileira. “É importante 

observar”, diz o autor, “que o município, tal como existe no Brasil, é herança portuguesa 

dos tempos coloniais, que já não existe em Portugal. Lá, como em diversos outros países, 

as unidades políticas microrregionais, não por acaso, coincidem com as unidades 

territoriais de planejamento do país”. Para superar o que considera um anacronismo, REIS 

propõe que as regiões metropolitanas se constituam como um novo nível de governo, 

sendo subdivididas em distritos, dotados de características socioeconômicas e territoriais 

mais homogêneas do que os atuais municípios.11 

Por maiores que sejam os méritos dessa proposta, não há como ignorar as enormes 

dificuldades para sua implementação, que exigiria um pacto entre as elites políticas 

nacionais, estaduais e municipais, bem como a reformulação completa de nossa legislação 

eleitoral e a aprovação do eleitorado (sem a qual a nova instância de governo não teria 

legitimidade e poderia ser acusada de antidemocrática). Uma mudança de tal amplitude só 

poderia se efetivar durante a elaboração da nova carta constitucional ou durante sua 

revisão. Passado esse período, o país se vê diante do desafio de estabelecer uma gestão 
                                                 
9 Ver também o artigo 23, incisos VI e IX, que define como sendo de competência comum da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal a proteção do meio ambiente, o controle da poluição, a construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. (grifos meus) 
10 MELLO, 1972; GRAU, 1974 e REIS,1996C; entre outros 
11 Seguindo uma linha um pouco diferente, ABRUCIO também defende a criação de um nível de governo regional, sem 
a extinção dos municípios. Ver “GOVERNO Regional” (mar/abr. 1999, p. 8). 
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metropolitana democrática e eficaz dentro do arcabouço jurídico existente, ainda mais se 

considerarmos que a reorganização territorial do país não consta da atual agenda 

política12. 

Analisando esse quadro legal (e sem perder de vista as dificuldades decorrentes da 

fragmentação institucional), ALVES (1998, p. 252) garante que a autonomia municipal não é 

incompatível com o planejamento metropolitano, cujas diretrizes devem ser “fixadas com a 

indispensável participação [dos municípios]”. Segundo tal raciocínio, “não há uma 

autonomia originária eventualmente restringida, mas sim uma autonomia condicionada, 

desde a origem, ao possível estabelecimento de regiões metropolitanas” (IDEM, IBIDEM, 

grifo meu). Avançando ainda mais nessa direção, BRAGA (1999, p. 7) afirma que “as 

questões da autonomia municipal e da descentralização administrativa (municipalização) 

devem ser incorporadas à discussão numa inversão de perspectiva, de modo que a 

autonomia municipal, antes de ser um entrave ao planejamento metropolitano, deve ser 

transformada em seu fator de viabilidade”. 

Além da obrigatoriedade imposta pelo texto da Constituição, a inclusão dos 

municípios na gestão metropolitana tornou-se indispensável devido ao aprofundamento do 

processo democrático no Brasil e à descentralização das políticas públicas. Enquanto no 

período militar os prefeitos de capitais e de municípios considerados áreas de segurança 

nacional eram indicados pelo governador, a redemocratização trouxe para a arena 

decisória os prefeitos eleitos pelo voto direto. Portanto, excluir a representação dos 

municípios significaria excluir a representação de uma grande parte do eleitorado. 

Com a descentralização, as prefeituras assumiram a responsabilidade sobre 

diversas ações governamentais, tornando-se mais presentes no cotidiano da população. 

AZEVEDO E MARES GUIA (2000) acrescentam que, além das prefeituras, emergiram como 

novos atores na gestão metropolitana os movimentos da sociedade organizada 

(associações civis, organizações não-governamentais, etc.), as agências de financiamento 

internacionais e as empresas privadas dispostas a assumir as concessões de serviços 

públicos decorrentes da reforma do Estado. 

Os autores também chamam a atenção para o surgimento de novos arranjos 

institucionais, como os consórcios intermunicipais, os conselhos de políticas públicas e os 

                                                 
12 Isso não impede que a questão volte a ser discutida, refletindo o debate em torno da criação de municípios e de Estados 
e até os movimentos separatistas que ocasionalmente surgem em uma ou outra localidade brasileira. 
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comitês de bacias hidrográficas. Muitos desses arranjos baseiam-se no envolvimento 

voluntário das prefeituras e, nos últimos anos, têm sido responsáveis por grande parte das 

inovações em políticas públicas dos níveis subnacionais de governo.13 BRAGA aponta o 

aparecimento dos consórcios intermunicipais como uma demonstração de que “o processo 

de municipalização das políticas públicas, longe de aumentar o individualismo das 

municipalidades, vem despertando cada vez mais o espírito cooperativo de seus 

administradores.” (BRAGA, 1999, p. 7).  

No entanto, tais arranjos não são capazes de dar conta, por si mesmos, da 

complexidade da gestão metropolitana, até pelo caráter compulsório desta última. 

Conforme a interpretação de ALVES, uma vez institucionalizada a região metropolitana, as 

reláções entre os entes político-administrativos nela atuantes passam a ser condicionadas 

pela obrigatoriedade constitucional (ao contrário do que acontece em alguns dos países 

que analisamos no tópico “A experiência internacional”, nos quais a gestão metropolitana 

pode se estabelecer por acordo voluntário entre os governos ou entre órgãos públicos). 

Segundo esse autor, ao incluir a criação das regiões metropolitanas como parte da 

organização do Estado brasileiro14, o texto constitucional impede que a gestão de tais 

regiões dependa de acordos voluntários entre os municípios. “Neste caso, haveria vazios 

dentro da região metropolitana, constituídos por comunidades que não viessem a aderir ao 

convênio em algum momento de sua existência” (ALVES, 1998, p. 183). 

Além disso, é importante lembrar que os acordos de cooperação voluntária e os 

fóruns de discussão e planejamento das políticas públicas criados até o momento, 

envolvendo entidades governamentais e não governamentais, voltam-se apenas para 

questões específicas, setoriais ou sub-regionais. Por mais bem-sucedidos que sejam, 

esbarram na falta de uma entidade capaz de coordenar o conjunto das políticas em toda a 

região metropolitana. No próximo capítulo, veremos como essa indefinição institucional 

prejudica a atuação do comitê de bacia hidrográfica criado para gerir os recursos hídricos 

da Região Metropolitana de São Paulo. 

                                                 
13 A esse respeito, consultar o banco de dados e as publicações do Programa Gestão Pública e Cidadania, mantido por 
uma parceria entre a Fundação Getulio Vargas e a Fundação Ford, com o apoio do BNDES (http://inovando.fgvpsp.br). 
14 A Carta de 1988 trata do assunto no capítulo referente à Organização do Estado, ao contrário da Constituição anterior, 
que o abordava entre os artigos da Ordem Econômica. "Tal deslocamento configura claramente o objetivo do legislador 
constituinte em tratar a questão como de interesse estrutural-organizativo do próprio Estado brasileiro, e não como 
manifestação de interesse apenas econômico" (ALVES, 1998, p. 255). 
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Por outro lado, a cooperação intermunicipal voluntária mostra que a dicotomia 

centralização-descentralização é insuficiente para a análise de determinadas políticas 

públicas, ainda mais num contexto tão complexo quanto o das regiões metropolitanas.15 

Trata-se de uma descoberta bastante útil para o debate em torno da gestão dessas 

regiões, pois abre espaço para uma infinidade de arranjos institucionais possíveis, com a 

correspondente divisão de atribuições.  

Porém, a gestão compartilhada por Estados e municípios – subentendida no texto 

constitucional (conforme a interpretação jurídica dos artigos citados) e expressa em 

diversas constituições estaduais – ainda não se efetivou. Um rápido exame das regiões 

metropolitanas brasileiras revela de imediato a ausência de coordenação entre as políticas 

públicas executadas em seu território. A desarticulação tem origem em dois tipos de 

conflitos: os que ocorrem entre os setores da administração pública e os que acontecem 

entre as esferas de governo. 

Os conflitos intersetoriais impedem que as políticas públicas se articulem sobre uma 

mesma base territorial. No caso dos recursos hídricos, por exemplo, tal obstáculo 

compromete a eficiência da gestão, pois o próprio objeto da política requer ações 

articuladas a partir do espaço geográfico. Essa articulação não existe no Brasil devido ao 

desenvolvimento setorial das políticas públicas, consolidado durante o crescimento do 

aparelho estatal que se verificou nos anos de regime militar (SILVA, 1998, p 272). Segundo 

esse modelo, cada setor perseguia seus próprios objetivos e formulava suas próprias 

políticas, procurando atingir o máximo de resultados dentro de seu campo de atuação, 

sem se preocupar com as conseqüências sobre os outros setores. 

Quanto aos conflitos entre esferas de governo, a gestão metropolitana sofre o 

impacto principalmente dos embates entre os governos estaduais e os municipais, 

eventualmente agravados por diferenças ideológicas entre os prefeitos e os governadores. 

Quando não há um conflito subjacente ou explícito entre ambas as esferas, há pelo menos 

a cooptação dos prefeitos pelos governos estaduais, que sempre tiveram um papel 

preponderante na definição e implementação das políticas de caráter metropolitano, 

                                                 
15 Para uma crítica a respeito da polaridade centralização-descentralização, ver TENDLER (1998), que estuda o sucesso de 
determinadas políticas implementadas no Estado do Ceará. Embora não se refira à questão metropolitana, a autora 
mostra que o sucesso daquelas políticas está ligado à sua reorganização, ou seja, em cada política algumas atividades 
foram centralizadas pelo governo estadual, enquanto outras foram descentralizadas para o nível dos municípios. 
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atuando de forma independente dos municípios.16 Mesmo durante o regime militar, quando 

o governo federal passou a centralizar grande parte dos recursos orçamentários e da 

formulação de diretrizes para as regiões metropolitanas, os Estados permaneceram como 

principais responsáveis pela organização e pelo planejamento de tais regiões. 

Foge aos objetivos deste trabalho a investigação dos motivos que têm impedido os 

Estados de efetivar a gestão metropolitana, quase 15 anos após a promulgação da 

Constituição. O país tem hoje 26 regiões metropolitanas institucionalizadas, que reúnem 

413 municípios e uma população de mais de 68 milhões de habitantes, cerca de 38% da 

população brasileira. Todas tem uma ou mais entidades encarregadas da gestão 

metropolitana, mas ainda apresentam um quadro de desarticulação intersetorial e 

intergovernamental. A literatura consultada17 permite supor que falta interesse dos 

governos estaduais e mobilização por parte dos municípios. Os primeiros talvez tenham 

receio de dividir seu poder com as administrações municipais, levando em conta que as 

regiões metropolitanas concentram a maior parcela do eleitorado. Os municípios, por sua 

vez, ainda têm de conquistar espaço de atuação no âmbito de cada política pública, 

apesar da descentralização ocorrida nos últimos anos. Tal situação contribui para acirrar 

os conflitos intergovernamentais e intersetoriais, conduzindo a uma “não-política” 

metropolitana, isto é, à ausência de qualquer coordenação entre as esferas de governo e 

suas respectivas agências com atuação nessas regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 A dependência dos municípios em relação às forças dominantes na política estadual foi estudada no clássico de LEAL 
(1986). Mais recentemente, ABRUCIO (1998) abordou o papel dos governos estaduais no federalismo brasileiro. 
17 Principalmente AZEVEDO E MARES GUIA (2000), BRAGA (1999) e ABRUCIO (1998). 
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CAPÍTULO 2 – A gestão de recursos hídricos 
 

2.1 – O recuo das águas e o avanço das cidades 
 

A água potável está se tornando um recurso cada vez mais escasso, capaz de 

motivar guerras entre países e determinar o nível de desenvolvimento de uma região. No 

Oriente Médio, por exemplo, uma das razões do conflito entre Israel e Síria é a disputa em 

torno das reservas de água situadas nas colinas de Golã, onde afluentes do rio Jordão 

contribuem para a atividade agrícola e para a formação do Mar da Galiléia, responsável 

por 30% da água consumida pela população israelense. No Nordeste brasileiro, a falta de 

água, causada pelas secas periódicas e pela ausência de políticas adequadas ao 

enfrentamento do problema, constitui um dos principais fatores do atraso econômico e 

social da região. 

Em todo o mundo, a falta de água potável afeta cerca de 1,4 bilhão de pessoas, a 

maioria das quais vive na Ásia. De acordo com previsões do Programa Ambiental das 

Nações Unidas (Unep), dois terços da população mundial podem sofrer com a escassez 

de água até 2025, caso não sejam modificadas as atuais práticas que levam ao 

desperdício e à degradação dos recursos hídricos.18  

A quantidade e a qualidade da água em cada local são condicionadas pelo 

comportamento do ciclo hidrológico – um conjunto de processos pelos quais a água flui 

pelo ambiente, passando da atmosfera à superfície da terra e ao subsolo e, destes, de 

volta à atmosfera (FIGURA ). Nesse percurso, a água purifica-se naturalmente, já que 

somente as moléculas de água se evaporam. Ao retornar à superfície terrestre, a água 

infiltra-se no solo e forma lençóis subterrâneos que afloram à superfície em determinados 

locais, dando origem às nascentes dos cursos d’água e às fontes de água natural. 

Apesar de sua constante renovação e de sua purificação natural, a água é 

extremamente sensível à utilização de agrotóxicos, ao uso de mercúrio na mineração, à 

eliminação dos produtos químicos empregados no processo industrial e ao lançamento de 

esgotos domésticos no meio ambiente, entre outros exemplos de interferências humanas 

sobre o ciclo hidrológico. Enquanto algumas atividades prejudicam a qualidade da água, 

transformando o ciclo num agente disseminador de poluentes, outras reduzem a 

                                                 
18 POPULAÇÃO mundial sofrerá com falta d’água, O Estado de S. Paulo, 18 de setembro de 2000. 
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quantidade de água disponível em determinado local – são os chamados “usos 

consumptivos”. Esse é o caso da irrigação e da reversão da água de uma bacia 

hidrográfica para outra (como acontece com a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí, no interior de São Paulo, cuja água é parcialmente revertida para a bacia do Alto 

Tietê, na Grande São Paulo). 

Tais interferências conduzem a um quadro de escassez quantitativa e qualitativa da 

água, que se torna ainda mais preocupante devido ao crescimento do consumo – em 

1995, o consumo de água no mundo era cinco vezes maior do que em 1940, tendo 

aumentado duas vezes mais do que o crescimento populacional nesse período. 

Com a industrialização e a conseqüente expansão das cidades, a falta de água 

passou a preocupar a população urbana, deixando de ser um problema típico das zonas 

rurais submetidas a condições climáticas adversas. Ao mesmo tempo, a convivência entre 

os grandes centros urbanos e os cursos d’água tornou-se cada vez mais problemática, 

como evidenciado pela ocorrência das enchentes e das doenças de veiculação hídrica. É 

importante lembrar, entretanto, que até meados do século XIX a presença dos cursos 

d’água, longe de alterar drasticamente a rotina das cidades, era um impulso ao seu 

desenvolvimento: 

 
Ao longo de toda a historia da humanidade sempre houve uma profunda ligação das cidades com 
os cursos d’água, sendo estes determinantes para a sua própria existência, na medida que 
constituíram fatores essenciais no processo de sedentarização das populações. (...) De início, a 
proximidade entre rios e aglomerações urbanas era fator de desenvolvimento e segurança. Os 
cursos d’água proviam a água de abastecimento, a facilidade para o despejo de resíduos, a via 
natural de comunicação e transporte, facilitando o comércio, a fonte de energia para a indústria 
incipiente, a eventual defesa natural contra invasores. (BAPTISTA E NASCIMENTO, 2002, p. 29). 

 

Mas a convivência pacífica entre as cidades e as águas deu lugar a uma relação 

predatória – os homens primeiro deram as costas para as fontes de agua limpa; depois 

partiram desesperadamente em sua busca. No Brasl, o desenvolvimento do sanitarismo 

entre o final do século XIX e o início do século XX chamou a atenção para as doenças 

causadas pela água, levando as classes abastadas a procurar as partes mais altas das 

cidades, a fim de evitar a proximidade com os rios e córregos e a convivência com as 

terríveis enchentes. 

Mais tarde, à medida que as regiões de várzea foram tragadas pela urbanização, as 

conseqüências das inundações tornaram-se mais catastróficas. Para enfrentá-las, 
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desenvolveram-se sistemas de drenagem que incluem a canalização e a retificação dos 

cursos d’água. No entanto, a luta das cidades para “domesticar” o fluxo das águas muitas 

vezes produz resultados contraditórios porque, ao facilitar a ocupação das várzeas, a 

urbanização deixa pouco espaço para o curso d’água extrapolar o seu leito natural, como 

costuma acontecer em períodos de precipitação intensa. Contribui também para a 

ocorrência de enchentes a destinação inadequada do lixo, a erosão do solo e o 

conseqüente assoreamento dos rios (obstrução do leito causada pelo acúmulo de 

sedimentos). 

Por outro lado, a rápida expansão das cidades levou à crescente dificuldade em 

mobilizar imensos estoques de água para o abastecimento da população urbana. A fim de 

garantir água em quantidade e qualidade suficientes para essa população, os governos 

ainda hoje têm de realizar pesados investimentos na construção de reservatórios e de 

complexos sistemas de captação, tratamento e distribuição. Conforme a demanda e a 

localização da cidade, freqüentemente também é preciso investir na “importação” de água 

das regiões vizinhas, trazendo-a de fontes cada vez mais distantes. 

Esses e outros efeitos sobre a hidrografia demonstram que as concentrações 

urbanas são capazes de afetar uma extensão territorial muito superior aos seus limites 

administrativos, ultrapassando até seus limites geográficos, embora normalmente ocupem 

áreas reduzidas em relação às bacias hidrográficas onde se situam. As alterações que as 

regiões urbanizadas provocam nos mananciais e nos cursos d'água são de tal intensidade 

que o impacto se faz sentir em mais de uma cidade e, às vezes, em mais de uma bacia 

hidrográfica. 

Conforme a expansão urbana aconteça de forma predatória e desordenada, 

multiplicam-se os problemas que levam à escassez de água potável e às enchentes, mas 

nem sempre esses problemas são observáveis na mesma cidade em que foram gerados. 

A poluição produzida em determinada cidade prejudica o abastecimento de uma outra, a 

canalização do trecho de um rio pode provocar enchentes nas áreas situadas a jusante do 

trecho canalizado, o crescimento do consumo em um município diminui a disponibilidade 

de água para os demais municípios que dependem do mesmo manancial, e assim por 

diante. 

Essa interdependência é ainda mais acentuada e mais evidente nas regiões 

metropolitanas, onde o processo de urbanização, por si só, faz desaparecer as fronteiras 
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entre os municípios e entre os seus respectivos problemas. Por isso, tais regiões 

constituem também um cenário propício ao surgimento de conflitos intergovernamentais 

motivados pela escassez e pelo aumento da demanda por água, principalmente quando 

não existe alguma forma de coordenação entre os governos que atuam no território 

metropolitano. 

Os conflitos são também intersetoriais, pois além de aumentar a demanda a 

urbanização amplia a diversificação dos usos da água. No espaço urbano, a água deve 

servir ao consumo de um grande contingente populacional, atender às necessidades da 

indústria, transportar dejetos, gerar energia e propiciar o desenvolvimento de atividades de 

lazer e recreação. Mesmo que se disponha de uma quantidade de água suficiente para 

todos esses usos, é preciso que a qualidade seja adequada a cada um deles – daí porque 

a escassez não é apenas quantitativa, mas também qualitativa. A água destinada ao 

abastecimento público e ao lazer, por exemplo, deve atender a padrões de qualidade 

superiores aos exigidos pelo setor elétrico e pela indústria. 

A solução desses conflitos requer uma articulação intersetorial e 

intergovernamental, ainda mais difícil de ser obtida nas regiões intensamente urbanizadas, 

devido à quantidade de atores envolvidos na questão da disponibilidade de água. Por isso, 

tal articulação é tão necessária à gestão dos recursos hídricos quanto à gestão das 

regiões metropolitanas. No caso dos recursos hídricos, porém, a unidade territorial 

utilizada para o planejamento e a gestão é a bacia hidrográfica.   

 

2.2 – A bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão 
 

Uma bacia hidrográfica é o território irrigado por um rio e seus afluentes, tendo 

como divisores os topos dos morros, onde as águas das chuvas e do derretimento da neve 

fluem para as partes mais baixas do terreno, formando os cursos d'água. Pode-se defini-la, 

também, como um "espaço geográfico associado ao recurso água" (FRANK, 1995, p. 7). 

RUTKOWSKI (1999, p. 14) informa que os pesquisadores F. H. Borman e G. E. Likens, 

trabalhando na região do rio Hubbard Brook, em New Hampshire (Estados Unidos), 

propuseram em 1967 a bacia hidrográfica como a unidade ecossistêmica básica, devido à 

precisão com que as bacias estabelecem a separação entre os ecossistemas. Segundo a 

autora, "este sistema de dinâmica complexa e delicada, a bacia hidrográfica, é o palco 
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prioritário das intervenções humanas, principalmente para a viabilização das regiões 

urbanizadas" (IDEM, IBIDEM). Dependendo da extensão do rio principal e da quantidade de 

afluentes, a bacia hidrográfica pode ser subdividida em bacias menores. 

Foi também a partir das bacias hidrográficas que se desenvolveram os sistemas de 

planejamento e gestão dos recursos hídricos, pois verificou-se que elas constituem limites 

apropriados para a análise da oferta e da demanda de água em cada região. Tais sistemas 

começaram a surgir no início do século, quando o grave problema de poluição da bacia do 

Ruhr, na Alemanha, levou à criação da Associação de Água da Bacia do Ruhr. Em 1913 

ela já estabelecia que todos os seus associados (empresas industriais, comerciais, os 

municípios, as comunidades, etc.) seguiriam a política acordada na “Assembléia de 

Associados” ou “Parlamento da Água”. Estabelecia também a cobrança pelo uso - 15% 

das receitas da Associação - e pela poluição da água - 85% das receitas. Com tais 

recursos realizava investimentos necessários à bacia e outras atividades de gestão da 

Associação. O modelo foi tão bem sucedido que se espalhou pelas áreas industrializadas 

da vizinhança, num total de 12 associações de água. Em 1964, a lógica do modelo do 

Rhur incorporou-se à nova lei de água aprovada pelo parlamento francês. A análise 

dessas experiências permite constatar que, para o sucesso do modelo de gestão por 

bacias hidrográficas, é necessário que a gestão ocorra de forma integrada, ou seja, com a 

participação de todos os setores usuários, tanto públicos como privados. (BORSOI, CAMISÃO 

E LANARI, 1996). 

 A gestão por bacias consolidou-se no momento em que aumentava a preocupação 

com as questões ambientais, em geral, e com a água, em particular. Uma conferência 

mundial promovida em 1972 pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), em 

Estocolmo, produziu a Declaração do Meio Ambiente Humano, que destaca a necessidade 

de preservar os recursos naturais da Terra, por meio de “cuidadoso planejamento e 

administração” (RUTKOWSKI, 1999, p. 25). Considerava-se o desenvolvimento econômico e 

social como indispensável para assegurar a melhoria da qualidade de vida, mas não se 

avaliava a qualidade desse desenvolvimento. As críticas ao padrão de desenvolvimento 

até então adotado começaram a ganhar destaque nas décadas seguintes e foram 

incorporadas, em 1988, no Relatório Bruntland19, elaborado pela Comissão Mundial de 

                                                 
19 O nome alude a Gro Buntland, ministra do Meio Ambiente e primeira-ministra da Noruega, que presidiu a Comissão 
Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento. 
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Desenvolvimento e Meio Ambiente. O Relatório apresenta o conceito de desenvolvimento 

sustentável, entendido como “um processo de mudança no qual a exploração dos 

recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras.” (COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 43). Finalmente, a segunda 

conferência mundial sobre meio ambiente promovida pela ONU, em 1992, no Rio de 

Janeiro (ECO-92), produziu uma carta de princípios que ficou conhecida como Agenda 21. 

O documento afirma que “a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante 

do processo de desenvolvimento e não poderá considerar-se de forma isolada” (Princípio 

4). Ressalta, ainda, que “o melhor modo de tratar as questões ambientais requer a 

participação de todos os cidadãos” (Princípio 10). (BARTH, 1996, p. 65). 

No que se refere especificamente aos recursos hídricos, a Agenda 21 (Capítulo 18) 

considera o abastecimento de 40 litros diários de água por pessoa como o mínimo 

necessário para prover condições sanitárias adequadas para a população. Em relação à 

gestão desses recursos, a Agenda 21 incorpora os princípios aprovados na Declaração de 

Dublin, em evento preparatório à ECO-92. De acordo com a Declaração, “o 

desenvolvimento e a gestão da água devem ser baseados em participação dos usuários, 

dos planejadores e dos decisores políticos, em todos os níveis”. (IDEM, p. 67).  

Juntamente com a participação e a descentralização, a gestão dos recursos hídricos 

passava a ter um enfoque muito mais abrangente do que nas décadas anteriores. De uma 

concepção meramente preservacionista, voltada apenas para os problemas específicos da 

água – como a poluição – os estudos e as políticas sobre recursos hídricos haviam se 

dirigido para a questão do aproveitamento. Essa abordagem tinha como principal 

preocupação o desenvolvimento dos recursos hídricos e a sua repartição entre usos 

diversos (abastecimento, irrigação, geração de energia, transporte, etc.). Porém, devido à 

competição entre tais usos e à crescente degradação ambiental, o enfoque atualmente 

adotado busca integrar a utilização dos recursos hídricos ao desenvolvimento regional e à 

melhoria da qualidade de vida (FRANK, 1995). 

É dentro dessa perspectiva que se fala em "gestão integrada de bacias 

hidrográficas". Além de coordenar os diferentes usos da água, a gestão integrada 

ultrapassa a preocupação com a água, incluindo outros elementos do ecossistema que 

afetam a disponibilidade hídrica (solo, vegetação, etc.), bem como determinados aspectos 
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do planejamento socioeconômico, dentro e fora da bacia. A gestão integrada pressupõe 

uma articulação entre os diversos atores governamentais e não-governamentais que 

atuam em uma determinada bacia hidrográfica, bem como das diferentes políticas públicas 

que interferem no seu funcionamento, como as leis sobre o uso do solo, as políticas 

habitacionais, as políticas agrícolas, os investimentos em geração de energia, etc. 
Devido à necessidade de coordenar a atuação de todos os tipos de usuários da 

água, informando-lhes sobre as condições ambientais da bacia e atribuindo-lhes 

responsabilidades, a gestão integrada aponta para o estabelecimento de um espaço 

democrático de discussão, no qual todos colaboram para planejar o desenvolvimento 

regional. 

No entanto, embora seja atualmente reconhecida como a forma mais eficiente e 

democrática de lidar com a questão dos recursos hídricos, a gestão integrada de bacias 

hidrográficas não constitui uma tarefa simples. Uma das maiores dificuldades decorre do 

fato de que a extensão territorial de uma bacia freqüentemente envolve mais de uma 

jurisdição administrativa, seja ela um município, um estado ou um país. Conforme observa 

SILVA (1998), "no que diz respeito ao meio ambiente, a articulação em torno de sistemas 

institucionais de recursos hídricos, com ramificações nos Estados e em microrregiões, 

pressuporia uma organização de jurisdições sobre bacias hidrográficas e suas unidades 

componentes." A experiência internacional mostra que a compatibilização da gestão por 

bacias hidrográficas com os regimes federativos depende do grau de centrallização política 

de cada país e de sua respectiva organização administrativa. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, a utilização da bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento e gestão é dificultada pelo grau de autonomia dos Estados. Cabe a eles e 

a um Conselho de Recursos Hídricos que atua em nível federal decidir se a unidade de 

gestão em cada caso será uma bacia ou um grupo de bacias. Definida a unidade de 

gestão, cabe também aos Estados e ao Conselho de Recursos Hídricos propor a criação 

de Comissòes de Bacias Hidrográficas, que coordenam os planos federais, interestaduais, 

estaduais e locais relativos aos recursos hídricos. (SETTI, 1995, p. 171). 

Na Inglaterra, a gestào de recursos hídricos é centralizada pela Autoridade Nacional 

de Água, embora existam ações sob responsabilidade das Autoridades Regionais de 

Água, que contam com a participação de representantes dos governos locais, das 

indústrias e do governo central. (IDEM, p. 165). Já a Alemanha caracteriza-se pela 
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acentuada descentralização de seu sistema de gestão dos recursos hídricos, com grande 

autonomia para os governos locais, a quem cabe organizar as comissões de bacias 

hidrográficas, com a participação das comunidades, dos empresários e das autoridades 

locais. (BAPTISTA E NASCIMENTO, 2002, p. 26) 

A França, por sua vez, optou por um sistema misto, cuja base é formada pelos 

Comitês de Bacia, integrados em partes iguais por representantes dos usuários, das 

coletividades locais e do governo central. Há também as Agências de Bacia, que contam 

com autonomia financeira para fornecer subsídios e conceder empréstimos a pessoas 

físicas e jurídicas visando à realização de obras de interesse comum. O sistema francês 

conta também com instâncias federais de coodenação entre a atuação dos Ministérios e 

de seus departamentos, tendo por objetivo a articulação das políticas relativas aos 

recursos hídricos. (SETTI, 1995, p. 174-176). 

Muitos aspectos do sistema francês inspiraram a formulação, no Brasil, da Lei 

9.433/97, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No 

sistema brasileiro, contudo, houve maior descentralização para o nível dos Estados e dos 

municípios, embora seja mantida a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 

gestão.  

 

2.3 – Os sistemas nacional e estadual de gestão dos recursos hídricos 
 
O problema da escassez de água no Brasil já assume grandes proporções, embora 

o país seja considerado um país rico em fontes de água doce. Tal situação se deve à 

distribuição desigual de seus recursos hídricos (cerca de 70% da água disponível 

encontra-se na Amazônia, que tem baixa densidade demográfica) e à falta de infra-

estrutura e de políticas voltadas para o uso sustentável da água. Em 2001, um 

racionamento de energia elétrica expôs de forma ainda mais dramática a questão dos 

recursos hídricos, base da atual matriz energética brasileira. Constatou-se, afinal, que a 

crise de energia resulta de uma crise no fornecimento de água. 

Essa crise também está ligada a diversos problemas setoriais, que muitas vezes 

extrapolam o âmbito restrito da gestão dos recursos hídricos e conduzem ao desperdício 

de água, entre os quais podemos apontar a ineficiência das empresas de saneamento 

básico (cujos índices de perdas na rede de distribuição superam os padões 

internacionais), a inexistência de um sistema eficaz de proteção ambiental, o emprego de 
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técnicas agrícolas ultrapassadas (pródigas no consumo de água) e o caráter predatório e 

desordenado da expansão urbana. Analisando o processo recente de urbanização 

brasileira, por exemplo, RUTKOWSKI (1999, p.16), observa que a canalização da maioria 

dos riachos e córregos "aumentou a impermeabilização do solo e, conseqüentemente, a 

velocidade de escoamento das águas precipitadas. Assim, o fenômeno natural de 

inundação das várzeas é transformado em problema social – as enchentes". Trata-se de 

um processo marcante na paisagem de São Paulo, onde a retificação dos rios Tietê e 

Pinheiros – típicos “rios de meandros”, cujos leitos serpenteavam pela cidade – possibilitou 

que suas margens fossem ocupadas por vias expressas. 

À medida que a escassez de água se impõe, esses problemas setoriais ficam mais 

evidentes e, ao mesmo tempo, vêm à tona os conflitos de uso da água, que são também 

conflitos setoriais. No Brasil, o principal conflito entre usuários de recursos hidricos é o que 

envolve o setor de geração de energia e o de abastecimento público. A necessidade de 

controlar o avanço do setor energético sobre os recursos hídricos já estava implícita no 

Código das Águas, promulgado em 1934. Embora destacasse o aproveitamento das águas 

para a geração de energia, o Código introduzia o princípio do aproveitamento múltiplo dos 

recursos hídricos e dava prioridade ao abastecimento público: 

 
Art. 143. Em todos os aproveitamentos de energia hidráulica serão satisfeitas exigências 
acauteladoras dos interesses gerais: 
 a) da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas; 
 b) da salubridade pública; 
 c) da navegação; 
 d) da irrigação; 
 e) da proteção contra as inundações; 
 f) da conservação e livre circulação do peixe; 

g) do escoamento e rejeição das águas. (BRASIL, 1934) 

 

O Código das Águas ainda hoje é considerado uma legislação bastante avançada 

para a gestão dos recursos hídricos, tendo enfatizado a necessidade de se preservar a 

qualidade da água décadas antes que as questões ambientais se tornassem uma grande 

preocupação internacional. Mas a regulamentação do Código foi influenciada pela 

centralização que marcou o Estado brasileiro a partir da década de 30 e pela hegemonia 

do setor elétrico no uso dos recursos hídricos. 
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Até a elaboração da Constituição de 1988, o Código das Águas foi o principal 

instrumento de regulação do uso dos recursos hídricos no Brasil. A Constituição, por sua 

vez, estabelece que todas as águas são públicas, podendo ser de domínio da União ou 

dos Estados. Deixaram de existir, desse modo, as águas comuns, municipais e 

particulares, cuja existência era prevista no Código de Águas de 1934. Mas o texto 

constitucional manteve a competência da União para legislar sobre o assunto e a 

possibilidade de os Estados legislarem sobre questões específicas, mediante lei 

complementar (parágrafo único do artigo 22). A proteção ao meio ambiente e o combate à 

poluição são definidos como de competência das três esferas de governo, permitindo-se 

que Estados e municípios estabeleçam uma legislação complementar à lei de caráter geral 

formulada pela União (inciso VI do artigo 24).  

Em 1997, a Lei Federal 9433 regulamentou o inciso XIX do artigo 21 da 

Constituição, segundo o qual compete à União “instituir sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso”. 

(BRASIL, 1988). A Lei estabeleceu a bacia hidrográfica como unidade territorial para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e para o funcionamento 

do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGERH), adotando os 

seguintes princípios: 

 

a água é um bem de domínio público;  • 

• 

• 

• 

• 

• 

a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  

a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas;  

em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais; 

a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos;  

a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do poder público, dos usuários e das comunidades. 
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Segundo a Lei, em cada bacia hidrográfica um comitê formado por representantes 

dos governos, dos usuários e de entidades representativas da sociedade civil se encarrega 

da gestão dos recursos hídricos, articulando interesses públicos e privados sobre a água 

existente na região e servindo como a primeira instância para a solução dos conflitos de 

uso. Os governos municipais abrangidos pela bacia e o respectivo governo estadual 

devem ter número igual de representantes no comitê. No caso de bacias que envolvem 

mais de um Estado, o comitê deve ter também representantes do governo federal. 

Nas bacias onde os problemas de escassez e de poluição da água forem mais 

acentuados, os Comitês podem criar Agências de Bacia, que funcionam como secretarias- 

executivas dos Comitês. Tais Agências podem cobrar pelo uso da água20 e são 

responsáveis, entre outras atribuições, pelos estudos necessários para a gestão de 

recursos hídricos em sua área de atuação. As Agências também devem propor ao 

respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica o enquadramento dos corpos de água nas 

classes de uso.21 

Além dos Comitês de Bacia Hidrográfica e das Agências de Bacia, o Sistema 

Nacional é integrado pelos Conselhos Estaduais e pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, a quem cabe a solução dos conflitos, em última instância. “No seu esforço 

descentralizador, entretanto, além de tais instâncias institucionais, a PNRH reconhece os 

Consórcios Intermunicipais e outras associações regionais como organizações civis de 

recursos hídricos”. (COSTA, 2002). É importante notar, porém, que a figura dos Consórcios 

ainda não encontra respaldo no direito brasileiro para efeitos de formalização de contratos. 

No Estado de São Paulo, a organização do sistema de gerenciamento de recursos 

hídricos é anterior a essa legislação federal, mas desde o início já contemplava seus 

princípios básicos: descentralização, participação e integração das políticas.22 A Lei 

7663/91 dividiu o Estado em 22 bacias hidrográficas e estabeleceu a Política Estadual de 

Recursos Hidricos, criando três instrumentos para sua implementação: 

                                                 
20 A cobrança pelo uso da água estava prevista no Código das Águas, de 1934, mas nunca se efetivou. Segundo a Lei 
9433/97, os recursos arrecadados com a cobrança devem financiar prioritariamente a recuperação dos recursos hídricos 
onde estes se encontram degradados. A regulamentação da cobrança, no entanto, ainda depende de leis estaduais que até 
o momento nenhum Estado implementou. 
21 O enquadramento dos corpos d’água em classes de uso visa a assegurar às águas qualidade compatível com os usos 
mais exigentes a que forem destinadas; diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 
permanentes. As classes de corpos de água estão definidas pela legislação ambiental. 
22 A l;egislação paulista, entre outras, serviu de modelo para a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. 
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1) o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH); 

2) o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIGRH) e 

3) o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 

 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos estabelece as diretrizes para a utilização e 

conservação dos recursos hídricos, tomando por base os planos elaborados no âmbito de 

cada bacia hidrográfica. Estes, por sua vez, devem fixar metas de curto, médio e longo 

prazos para a recuperação, conservação e proteção dos recursos hídricos, formulando 

programas anuais e plurianuais. A elaboração e a atualização periódica do Plano Estadual 

e dos planos de bacia estão a cargo das instâncias que fazem parte do SIGRH, que tem a 

seguinte composição: 

 

1) Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH); 

2) Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI); 

3) Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) e 

4) Agências de Bacia. 

 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é o órgão máximo do SIGRH e tem 

como principais atribuições aprovar o Plano Estadual e os relatórios anuais sobre sua 

execução, fixar normas para o funcionamento do Sistema e dirimir conflitos entre os 

Comitês de Bacia. O Conselho é composto por representantes do governo estadual, dos 

Comitês de Bacia e da sociedade civil. Suas decisões contam com o apoio do Comitê 

Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI), que funciona como o 

braço técnico-administrativo do Sistema. 

Para dar suporte financeiro às ações do Plano Estadual e dos planos de cada bacia 

hidrográfica foi criado o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), composto pelos 

seguintes recursos:23  

 

 
a.  recursos do Estado e dos Municípios a ele destinados por disposição legal; 

                                                 
23 Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) – Manual de Prcedimentos Operacionais. www.comiteat.sp.gov.br 
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b. transferência da União ou dos Estados vizinhos, destinada à execução de 

planos e programas de recursos hídricos de interesse comum; 

c.  compensação financeira que o Estado receber em decorrência dos 

aproveitamentos hidroenergéticos em seu território, deduzido o percentual 

destinado ao Fundo de Expansão Agropecuária e da Pesca, nos termos da 

Lei nº 7.964, de 16 de julho de 1.992; 

d.  resultado da cobrança pela utilização de recursos hídricos, em conformidade 

com o artigo 14, incisos I e II, da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1.991; 

e.  empréstimos, nacionais e internacionais, recursos provenientes da ajuda e 

cooperação   internacional e de acordos intergovernamentais; 

f. retorno das operações de crédito contratadas com órgãos e entidades da 

administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, consórcios 

intermunicipais, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas; 

g.  produto de operações de crédito e os rendimentos provenientes da aplicação 

de seus recursos; 

h.  resultados de aplicações de multas cobradas dos infratores da legislação de 

águas; 

i. recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de 

aproveitamento múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 

j. doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras ou multinacionais e recursos eventuais 

 

No que se refere ao item (d), a Lei 7663/91 determina que as verbas resultantes da 

pelo utilização dos recursos hídricos devem se destinar aos programas executados nas 

bacias hidrográficas onde foram arrecadadas, sendo aplicadas de acordo com o seu Plano 

de Bacia, aprovado pelo Comitê da Bacia e administrado pela respectiva Agência. Uma 

diferença importante em relação à legislação federal é que a do Estado de São Paulo 

permite, em casos especiais, a aplicação dos recursos da cobrança para o benefício de 

outra bacia hidrográfica. A Bacia do Alto Tietê, por exemplo, poderia investir parte dos 

recursos na Bacia do Piracicaba, compensando os municípios desta última pelo 

fornecimento de mais de 50% da água consumida na Grande São Paulo. 
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Assim como nos outros Estados, porém, a cobrança pelo uso da água ainda não foi 

implementada no Estado de São Paulo. O Projeto de Lei que institui a cobrança (PL 20/98) 

tramita há quatro anos na Assembléia Legislativa, mesmo tendo recebido a aprovação dos 

Comitês de Bacia e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Parte das dificuldades 

para sua aprovação reflete as limitações enfrentadas por um sistema descentralizado de 

gestão dos recursos hídricos em meio a um federalismo ainda marcado pela centralização 

das políticas públicas e pela força dos governos estaduais. O Projeto prevê que a 

cobrança e a administração dos recursos arrecadados fiquem sob a responsabilidade dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica e de suas respectivas Agências. Mas algumas das 102 

emendas apresentadas pelos deputados estaduais propõem a transferência de tais 

atribuições para o governo do Estado, por meio do Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE).24  

Apesar dessa resistência em favor de um retorno à gestão centralizada, é possível 

perceber, pela descrição acima, que os Comitês de Bacia Hidrográfica têm um papel 

fundamental no novo modelo de gestão dos recursos hídricos implantado durante a 

década de 90 no Brasil e, particularmente, no Estado de São Paulo. Compostos por 

representantes da sociedade civil, do Estado e dos municípios, esses órgãos elaboram o 

Plano de Bacia, definindo diretrizes para o aproveitamento e controle da água na bacia 

hidrográfica, e deliberam sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados à região 

pelo Fehidro. Como base para uma gestão democrática, descentralizada e integradora, os 

Comitês também devem articular as políticas que direta ou indiretamente dizem respeito 

aos recursos hídricos. Ao falar de bacias hidrográficas, CAVALCANTI (1994) sugere a 

importância do papel desempenhado pelos Comitês em meio à transformação do modus 

operandi estatal: 

 
Bacias hidrográficas são verdadeiras arenas onde se confrontam interesses públicos e 
particulares, poder do Estado e iniciativa privada, órgãos e empresas estatais 
setorialmente orientadas, municípios, estados e nações. Administrar esse conflito (...) 
requer novos modelos de ação que envolvam não só a abertura  de maior espaço para as 
decisòes dos usuários do recurso, como também um poder público menos esquizofrênico, 
em razão de decisões setorialmente conflitantes, e mais inteligente, na promoção de 
políticas integradas. (CAVALCANTI, 1994, p. 168) 

                                                 
24 Outro conjunto de dificuldades para a aprovação do Projeto de Lei 20/98 deriva da pressão exercida por grandes 
consumidores de água, como os agricultores e certos setores industriais, que pedem isenção ou redução do valor da 
cobrança. 
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Ao funcionar como fóruns de discussão intergovernamental e intersetorial, os 

Comitês de Bacia revestem-se de importância ainda maior em regiões populosas e 

densamente urbanizadas como a Grande São Paulo, onde os conflitos de uso e a 

escassez de água atravessam décadas e tornam-se cada vez mais agudos. Resta saber 

se eles conseguirão superar a compartimentação entre as políticas públicas e a falta de 

coordenação entre as esferas de governos que tem caracterizado essas regiões, conforme 

foi visto no capítulo anterior. Em outras palavras, a pergunta que se coloca é a seguinte: o 

Comitê de Bacia será capaz de suprir a falta de um órgão responsável pela gestão 

metropolitana ou, inversamente, sua eficácia será afetada pela ausência dessa entidade? 

No próximo capítulo, tentaremos responder a essa pergunta. 
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CAPÍTULO 3 – A Grande São Paulo e a Bacia do Alto Tietê 
 
 
3.1 – A gestão metropolitana na Grande São Paulo 
 

A Região Metropolitana de Sào Paulo compreende hoje 39 municípios, uma 

população de quase 18 milhões de habitantes e uma área de 8051 km². A ocupação desse 

território sempre se estruturou a partir dos meios de transporte: primeiro, ao longo dos rios 

(durante o período colonial); mais tarde, ao longo das ferrovias e, finalmente, ao longo das 

rodovias. A cidade de São Paulo começou a adquirir características de metrópole no início 

do século XX, quando a riqueza trazida pelo café colocou-a na liderança do crescimento 

urbano brasileiro. A partir da conurbação com os municípios vizinhos, a cidade firmou-se 

como núcleo de uma região metropolitana na década de 50, no bojo da acelerada 

industrialização do país. 

 Um decreto estadual de 1967 definiu o conjunto de municípios aglutinados em torno 

da capital como unidade territorial de ação regional – com o nome de Grande São Paulo –, 

além de criar dispositivos específicos para sua gestão. Pelo decreto, a região passava a 

ser considerada uma das “unidades territoriais polarizadas”, assim como outras nove 

regiões administrativas, servindo à regionalização da ação do governo estadual e de seu 

planejamento.25 (EMPLASA, 1994, p 29). A decisão do governo paulista antecipava, desse 

modo, a criação das regiões metropolitanas pelo governo federal, que só tomaria forma 

definitiva a partir da Lei Complementar n.º 14, de 1973. 

 Nessa época, a Região Metropolitana de São Paulo “foi alvo de várias disposições 

estaduais que, sempre a conotando como unidade administrativa, ajustaram sua 

delimitação, seu quadro de municípios e sistema de ação”. (IDEM, p 31). A gestão 

metropolitana estava a cargo do Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo 

(Codegran)26, e do Grupo Executivo da Grande São Paulo (Gegram), uma dependência 

administrativa da Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria de Estado do 

Planejamento. O Gegram foi responsável pelo primeiro plano global para orientar a 

                                                 
25 REIS (1996) chama a atenção para o fato de que, nessa época, o planejamento da administração pública tinha um 
importante aspecto territorial, não sendo dominado pelo planejamento financeiro, como nos dias de hoje. 
26 Composição do Codegran: Governador do Estado (presidente do Conselho), outros quatro representantes do governo 
estadual, dois representantes da prefeitura da capital e um de cada prefeitura da região, um representante do Ministério 
do Interior e um do Ministério do Planejamento, um representante da Universidade de São Paulo, um representante do 
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), um representante do Instituto de Engenharia (IE) e um representante da 
Sociedade Amigos da Cidade. (Decreto estadual n. 47863, de 29/03/67) 

 39



atuação do setor público e o desenvolvimento da região – o Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI), que data de 1970. 

O PMDI teve caráter apenas indicativo das ações a serem implantadas, mas chegou 

a incluir um levantamento das condições físicas e de assentamento da região, além de 

avaliar sua adequação para o desenvolvimento urbano. Pela primeira vez, agrupavam-se 

os dados sobre uso do solo, infra-estrutura, distribuição da população e da atividade 

econômica de toda a região. As diretrizes do Plano estabeleciam uma reorientação do 

crescimento urbano, desestimulando a ocupação dos vetores sul e sudoeste e 

incentivando a ocupação dos vetores nordeste e leste, considerados os mais adequados 

para a instalação de indústrias. Para isso, o governo deveria assumir o papel de indutor, 

direcionando os investimentos públicos e disciplinando os investimentos privados. Tais 

objetivos seriam alcançados por meio de leis específicas para a proteção das áreas de 

mananciais e para o zoneamento industrial, juntamente com a criação de um órgão 

responsável pelo planejamento regional. Também estava prevista a construção de um 

sistema de tratamento e destinação final dos esgotos, conhecido como Solução Integrada, 

que mais tarde seria abandonado em favor do polêmico Projeto Sanegran, conforme será 

visto adiante. 

 Com a oficialização das regiões metropolitanas pela Lei Federal de 1973, o Estado 

viu-se obrigado a adaptar o sistema de gestão da Grande São Paulo, a fim de adequá-lo à 

nova legislação (BRAGA, 1999, p. 3). No entanto, a mudança não alterou substancialmente 

a centralidade assumida pelo governo do Estado. Conforme estabelecia aquela Lei, a 

região passou a contar com dois Conselhos: um Deliberativo (Codegran) e um Consultivo 

(Consulti). O primeiro, a quem cabia a tomada de decisões, era composto por cinco 

membros nomeados pelo governador, sendo um deles escolhido dentre uma lista tríplice 

elaborada pelo prefeito da capital e outro indicado pelos demais municípios. Os outros três 

membros representavam o governo estadual, incluindo o governador, que presidia o 

Codegran. Já o Conselho Consultivo, também presidido pelo governador, era composto 

por representantes dos municípios da região, mas  suas funções eram meramente 

opinativas. 

Foi também para atender às exigências da Lei Complementar 14/73 que se criaram 

um fundo financeiro específico – o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento 

(Fumefi) – e, conforme estava previsto no PMDI, um órgão técnico de planejamento – a 
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Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo (Emplasa), que substituiu o 

Gegram. Um pouco mais tarde, um dos departamentos da Emplasa deu origem a um 

órgão encarregado de cuidar do transporte intermunicipal – a Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU)27. O conjunto dessas instituições passou a formar o Sistema 

de Planejamento e Administração Metropolitana (SPAM), vinculado à Secretaria de 

Negócios Metropolitanos.  

 O SPAM recebeu a incumbência de planejar e disciplinar a configuração territorial 

da Grande São Paulo, tratando de questões relativas ao uso e à ocupação do solo, à 

poluição industrial, à proteção do meio ambiente e, por conseqüência, dos recursos 

hídricos. Dois importantes instrumentos para o exercício dessas responsabilidades foram a 

Lei de Proteção aos Mananciais (1975) e a Lei de Zoneamento Industrial (1978). Ambas as 

leis aumentaram as exigências para a implantação de empreendimentos imobiliários na 

Região Metropolitana e delimitaram duas faixas do território, uma ao norte e outra ao sul 

da Grande São Paulo, nas quais havia severas restrições à ocupação do solo.28 

Para controlar e fiscalizar o uso do solo nessas áreas, a Secretaria dos Negócios 

Metropolitanos ficou encarregada de aplicar multas e outras sanções, além de emitir 

parecer prévio sobre a instalação ou ampliação dos empreendimentos privados e das 

obras públicas. Parte dessas tarefas eram executadas de comum acordo com a Secretaria 

de Obras e Meio Ambiente (Soma) e com a Secretaria de Agricultura. Ã Emplasa coube 

subsidiar o cumprimento das atribuições da Secretaria de Negócios Metropolitanos, por 

meio da elaboração de estudos, planos e outros documentos técnicos. 

Na prática, porém, os resultados alcançados na implementação da Lei de Proteção 

aos Mananciais e da Lei de Zzoneamento Industrial foram modestos, pois nem sempre os 

órgãos envolvidos dispunham da estrutura necessária para a fiscalização. “Houve épocas 

em que tínhamos até helicóptero e outras épocas em que não tínhamos sequer uma 

viatura”, lembra Francisca Luíza Gimenez Cardieri, coordenadora de Informações 

Geográficas da Emplasa.29 O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado previa 

que, nas áreas de mananciais, deveriam ser construídos parques públicos, que 

                                                 
27 A presença dessa única empresa setorial no sistema de gestão metropolitana já indicava qual seria o setor de maior 
importância para a organização da região. De fato, até hoje o setor de transportes é o único a ter se desenvolvido em 
bases realmente metropolitanas. 
28 As restrições impostas pelas leis diziam respeito a: tamanho dos lotes e das edificações, densidades de ocupação, 
características dos sistemas de esgotos, localização dos empreendimentos industriais, tipos de uso permitidos, etc. 
29 Entrevista ao autor. 
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funcionariam ao mesmo tempo como espaços de lazer e como barreiras ao avanço da 

urbanização. Para incentivar a ocupação do vetor leste, propunha-se que as obras do 

Metrô se estendessem naquela direção, onde haveria também um núcleo industrial. No 

entanto, a crise econômica decorrente dos choques do petróleo (1973 e 1975) restringiu 

fortemente os investimentos públicos e privados, fazendo com que muitos desses projetos 

fossem adiados ou nunca saíssem do papel. Os parques planejados para as áreas de 

mananciais não foram construídos e em seu lugar instalaram-se loteamentos clandestinos. 

As obras do Metrô sofreram retardamento e o núcleo industrial não chegou a se 

concretizar devido ao ambiente recessivo. 

A desarticulação entre as esferas de governo também prejudicava o planejamento 

metropolitano e a proteção aos mananciais. Além de não estarem suficientemente 

aparelhadas, as prefeituras não eram incentivadas para colaborar com a fiscalização sobre 

as áreas protegidas, tendo-se em vista as limitações que a legislação impunha ao 

desenvolvimento de alguns municípios, cujo território situa-se inteiramente ou em sua 

maior parte dentro das faixas de proteção. Muitas prefeituras não elaboraram nem mesmo 

um cadastro completo dos loteamentos implantados em seus municípios. 

A falta de fiscalização, combinada com as exigências urbanísticas mais restritivas, 

levou a um explosivo crescimento do número de ocupações ilegais. Contribuíram também 

para esse fenômeno a conjuntura de queda do poder aquisitivo da população (em 

decorrência da crise econômica) e o padrão que ainda hoje caracteriza a expansão das 

metrópoles brasileiras – segundo o qual o aumento populacional leva ao espraiamento da 

periferia e não ao adensamento das zonas centrais. Como resultado de tais fatores, as 

zonas reservadas pela legislação para a proteção aos mananciais se desvalorizaram e 

foram ocupadas por uma imensa população de baixa renda, vítima da especulação 

imobiliária e da falta de moradias. 

 
Entre 1980 e 1995, a população na área protegida na Bacia do Guarapiranga 
praticamente dobrou, passando de 336.935 habitantes – inicialmente concentrados na 
região sul do Município de São Paulo (69,9%) – para 622.489 habitantes, com redução do 
índice mencionado (67,4%), o que confirma o espraiamento da ocupação ilegal para 
outros municípios da bacia, como Itapecerica da Serra, Embu e Embu-Guaçu, que 
também dobraram de população no período mencionado. (CNEC. JNS – Engenharia, 
Conultoria e Gerenciamento S/C Ltda. Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental 
da Bacia do Guarapiranga – PDPA. Diagnóstico Ambiental. São Paulo, jan. 1997. apud 
GROSTEIN, 2001, p. 14). 
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Estando à margem da lei, esses moradores ficaram também sem acesso a diversos 

serviços públicos. Formaram-se bairros caracterizados pela ausência do Estado e pela 

exclusão social. Não por acaso, situam-se nas áreas de proteção aos mananciais os 

distritos da região metropolitana com maiores índices de violência. Sua população é 

desprovida de saneamento básico, o que leva à deposição dos esgotos nas represas que 

abastecem a Região Metropolitana e piora a degradação ambiental sofrida pelas áreas de 

mananciais.  

Diante da ocupação dessas áreas, algumas prefeituras optaram por realizar obras 

para atender aos moradores, como fez a própria prefeitura de São Paulo:  

 
"[...] obras de pavimentação e de abertura de vias foram realizadas, serviços públicos de 
infra-estrutura urbana foram oferecidos e edifícios - abrigando creches, escolas e postos 
de saúde - foram construídos, além de loteamentos regularizados. Da mesma forma que 
em qualquer outra área da periferia urbana da cidade."  (SÓCRATES, GROSTEIN E TANAKA, 
1985, p. 88) 

 

Considerando a ocupação como um fato consumado, a prefeitura de São Paulo 

decidiu duplicar a estrada de Parelheiros (atual avenida Teotônio Vilela). O governo 

municipal havia regularizado vários loteamentos naquela área (o que era um passo 

importante para a inclusão social dos moradores), mas a duplicação da estrada de 

Parelheiros representava um estímulo para aumentar e tornar irreversível a ocupação, 

numa época em que o crescimento populacional da região metropolitana se fazia à custa 

da expansão da periferia. 

Além das obras de infra-estrutura, a prefeitura paulistana construiu conjuntos 

habitacionais na área que deveria ser protegida, a fim de atender à crescente demanda 

por moradia no local e enfrentar o problema das habitações precárias. Entre 1975 e 1983, 

a Companhia de Habitação do Município de São Paulo (COHAB-SP) construiu mais de 

2.700 unidades habitacionais nos conjuntos Bororé I, II e III e no bairro do Grajaú, todos na 

zona sul do município, dentro da Área de Proteção aos Mananciais. (CAMPOS, 2001, p. 91). 

Ainda assim, apesar de constantemente desrespeitadas pelo próprio poder público, 

tanto a Lei de Proteção aos Mananciais quanto a Lei de Zoneamento Industrial exerceram 

um papel importante no direcionamento da expansão urbana da Grande São Paulo, pois 

de certa forma limitaram o crescimento da região no sentido norte-sul (em cujos extremos 

se encontram os mananciais). Estudo de ALMEIDA (1992) sobre o parcelamento do solo na 
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periferia da região metropoliana nas décadas de 70 e 80 mostra que, embora não tenha 

obtido o resultado desejado, a legislação impediu que a ocupação dos mananciais 

adquirisse proporções ainda maiores. 

Por outro lado, o trabalho de planejamento realizado pela Emplasa foi limitado 

também pelo desenvolvimento setorial das políticas públicas e pela falta de coordenação 

entre essas políticas. Tendo recebido a incumbência de atualizar o PMDI, a empresa só 

conseguiu fazê-lo no início da década de 80. Até então, os esforços do orgão para 

atualizar o Plano eram ignorados pelos demais setores da administração estadual, que 

buscavam seguir suas próprias diretrizes. 

Em 1981, um decreto federal determinou que os investimentos da União nas 

regiões metropolitanas obedecessem aos planos de desenvolvimento de cada uma delas. 

O decreto funcionou como estímulo para a revisão do PMDI, feita pela Emplasa com o 

apoio de uma comissão designada pelo Consulti para acompanhar os trabalhos. No 

entanto, mesmo depois da revisão, nem sempre as diretrizes fixadas no documento foram 

plenamente seguidas. Os planos de construção do novo Aeroporto Internacional de São 

Paulo, por exemplo, evidenciaram que o planejamento da Região Metropolitana era 

sistematicamente ignorado pela própria administração estadual. Em um seminário sobre a 

gestão de recursos hídricos no Estado de São Paulo, realizado dez anos após a 

inauguração do Aeroporto, o ex-presidente da Emplasa, Rodolfo José Costa e Silva deu o 

seguinte depoimento: 

 

“...o aeroporto metropolitano, que hoje está em Guarulhos, ia ser construído na [represa] 
Billings, sobre o reservatório. A água tem a vantagem de absorver o ruído e já estavam 
fazendo o projeto do aeroporto, que não foi feito lá porque já existia a política de proteção 
aos mananciais. [...] Mas depois ‘eles’ resolveram que o aeroporto deveria ser na zona de 
Cocaia do Alto: cortavam estas montanhas inteirinhas e se tornava plano – o que era o 
sonho das empresas de terraplenagem. Nós fizemos uma demonstração de força contra 
isso, mobilizando a sociedade civil, IAB, Sindicatos e estudantes, em protesto contra este 
acordo. Vencemos.” (COSTA E SILVA, 1993, p. 43) 

 

À luta contra o projeto do aeroporto se seguiu um embate contra a Ferrovias 

Paulistas S/A (Fepasa), empresa do governo estadual, que pretendia implantar uma linha 

de trens de passageiros até o bairro de Parelheiros, no extremo sul do município, em plena 

área de proteção aos mananciais. O argumento da Fepasa era que o local já se 
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encontrava intensamente ocupado, sendo necessário levar transporte público à população. 

Mais uma vez, as diretrizes do planejamento metropolitano foram respeitadas e o projeto 

foi cancelado após intensa disputa entre a Emplasa, a Fepasa e os secretários estaduais 

de Negócios Metropolitanos e de Transportes, culminando com a demissão deste último.  

Nesses primeiros anos da década de 80, a Grande São Paulo registrava um total de 

12,6 milhões de habitantes, mas a tendência de “explosão” demográfica começava a se 

inverter, acompanhando a diminuição verificada nas demais regiões metropolitanas do 

país. O crescimento populacional caiu de aproximadamente 50% nos anos 70 para 22% 

na década de 80. 

Mesmo com a desaceleração de seu crescimento, as nove regiões metropolitanas 

brasileiras absorveram 30% do aumento populacional da década de 80, quando 

receberam 8,4 milhões de novos moradores. Esse aumento foi absorvido principalmente 

pelas áreas periféricas, que cresceram 3,1%, enquanto os municípios-sedes cresceram 

1,4%.30 Além de pressionar a demanda por equipamentos públicos, como escolas, 

creches, hospitais e postos de saúde, esse padrão periférico de crescimento implicava 

custos crescentes para a implantação da infra-estrutura, como os sistemas viários e de 

transporte coletivo e as redes de saneamento básico. Em meio à crise fiscal dos anos 80, 

o Estado brasileiro foi incapaz de arcar com esses custos e atender à demanda. As 

conseqüências foram a queda na qualidade de vida da população pobre – que morava em 

condições precárias e em bairros cada vez mais afastados das zonas centrais –, e os 

danos ao meio ambiente, trazidos pela ocupação das encostas, fundos de vale, várzeas, 

mangues e áreas de mananciais. 

O processo de diminuição do crescimento metropolitano e de degradação das 

condições de vida verificado em todo o país ocorreu de forma concomitante a mudanças 

de ordem institucional. Com a entrada em vigor da nova Constituição Federal, em 1988, 

tornaram-se obsoletos os dispositivos legais e os instrumentos de gestão das regiões 

metropolitanas, criados por determinação de leis federais vigentes no regime militar. A 

organização administrativa dessas regiões voltava a ser atribuição exclusiva dos Estados, 

conforme estabelece o citado parágrafo 3° do artigo 25 da Consituição Federal. A critério 

dos governos estaduais, os conselhos metropolitanos (como o Consulti e o Codegran), os 

                                                 
30 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, O Brasil na virada do milênio. Trajetória do crescimento e desafio 
do desenvolvimento. apud GROSTEIN, 2001, p. 13. 
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fundos de financiamento metropolitano (como o Fumefi) e os órgãos técnicos de 

planejamento (como a Emplasa) poderiam ser extintos, substituídos por uma estrutura 

mais adequada às peculiaridades regionais. 

AZEVEDO E MARES GUIA destacam que “entre os Estados que aprofundam a questão 

metropolitana em suas constituições, é freqüente o cuidado em evitar o autoritarismo que 

havia marcado a gestão metropolitana no período militar, consubstanciado na hegemonia 

do governo estadual em detrimento dos governos locais”. (AZEVEDO E MARES GUIA, 2000, 

p. 135). Segundo os autores, essa mudança pode ser notada na criação de mecanismos 

de consulta prévia aos municípios (Paraíba, Maranhão, Espírito Santo e Rio Grande do 

Sul) ou na menção à necessidade de se garantir a autonomia dos municípios (Amazonas, 

Goiás e Rio de Janeiro). Por outro lado, “apenas os estados do Ceará e São Paulo 

enfatizam a importância estratégica da participação estadual, ao mencionarem de forma 

clara a necessidade de a gestão metropolitana levar em conta ‘a ação conjunta entre o 

estado e os municípios’” (idem, p. 136) 

Promulgada em 1989, a Constituição do Estado de São Paulo tratou da questão 

metropolitana no capítulo dedicado à organização regional, o que a coloca como um dos 

instrumentos para a descentralização das políticas públicas e para a cooperação entre os 

níveis de governo: 

 
Art. 152 – A organização regional do Estado tem por objetivo promover:  

... 

II – a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, 

articulação e integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta 

com atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela 

destinados. (SÃO PAULO, 1989). 

 

Em substituição ao Codegran e ao Consulti, o artigo 154 da Carta estadual atribui a 

coordenação das políticas a um único conselho, de caráter normativo e deliberativo: 

 
Art. 154 – Visando a promover o planejamento regional, a organização e execução das 
funções públicas de interesse comum, o Estado criará, mediante lei complementar, para 
cada unidade regional, um conselho de caráter normativo e deliberativo, bem como 
disporá sobre a organização, a articulação, a coordenação e, conforme o caso, a fusão de 
entidades ou órgãos públicos atuantes na região, assegurada, nestes e naqueles, a 
participação paritária do conjunto de Municípios, com relação ao Estado. 
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§ 1º – Em regiões metropolitanas, o conselho a que alude o caput deste artigo integrará 
entidade política de caráter territorial, vinculando-se a ele os respectivos órgãos de 
direção e execução, bem como as entidades regionais e setoriais executoras das funções 
públicas de interesse comum, no que respeita ao planejamento e às medidas para sua 
implementação. 
 
... 
 
§ 3º – A participação dos municípios nos conselhos deliberativos e normativos regionais, 
previstas no caput deste artigo, será disciplinada em lei complementar. (SÃO PAULO, 
1989) 

 

 A lei complementar a que se refere esse artigo da Constituição paulista foi 

promulgada em 1994 (Lei Complementar Estadual n.º 760), estabelecendo diretrizes 

gerais para a organização regional do Estado de São Paulo. A Lei reafirma que cada uma 

das microrregiões, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas deverá contar com um 

Conselho de Desenvolvimento, a quem caberá a especificação das funções públicas de 

interesse comum da unidade regional. Tais funções deverão fazer parte de um dos sete 

campos funcionais definidos pela Lei:  

 
Art. 7° - Poderão ser considerados de interesse comum das entidades regionais os 
seguintes campos funcionais: 
 
I – planejamento e uso do solo; 
II – transporte e sistema viário regionais; 
III – habitação; 
IV – saneamento básico; 
V – meio ambiente; 
VI – desenvolvimento econômico; e 
VII – atendimento social. (SÃO PAULO, 1994)31 

 

Os Conselhos de Desenvolvimento das unidades regionais têm de ser compostos 

paritariamente por um representante de cada município da região e por representantes do 

governo estadual nos campos funcionais de interesse comum. ALVES (1998, p. 266) 

observa, entretanto, que a Lei Complementar 760/94 “não instituiu de forma concreta as 

regiões do Estado, apenas definiu princípios e parâmetros organizacionais para futura 

criação de regiões, de diferentes tipos”. A criação de cada região depende de uma lei 

específica, que detalhará, entre outros aspectos, a forma de funcionamento dos Conselhos 
                                                 
31 Com essa definição, evita-se a padronização imposta pela legislação anterior (Lei Complementar Estadual n.º 94/74, 
que aplicava os preceitos da Lei Complementar Federal 14/73) na qual eram listados, para todas as regiões, os mesmos 
serviços de interesse comum. 
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de Desenvolvimento e a periodicidade de suas reuniões. Os princípios básicos da 

participação popular estão previstos (embora a sociedade civil não faça parte de sua 

composição), prevendo-se, inclusive, a realização de audiências públicas para a discussão 

de assuntos de relevância regional. Mas a forma de participação popular também depende 

dos regimentos internos de cada região 

Independentemente dessas definições, porém, os textos da Constituição estadual e 

da Lei 760/94 deixam claro que caberá aos Conselhos de Desenvolvimento a coordenação 

das políticas públicas no nível regional, tanto no que se refere à articulação entre o 

governo estadual e as prefeituras, quanto no que diz respeito à compatibilização dos 

planos setoriais. Por isso, é importante analisar suas características e confrontá-las com 

os mecanismos anteriormente criados para a gestão metropolitana no Brasil e no Estado 

de São Paulo. 

Em primeiro lugar, chama a atenção o fato de que os municípios e o governo do 

Estado terão igual número de representantes em cada Conselho. Por um lado, isso 

constitui um avanço no sentido de maior democratização das decisões, já que, como 

vimos, as leis anteriores davam maior peso à participação do governo estadual. Por outro 

lado, porém, a representação paritária ainda confere ao Estado um papel-chave na gestão 

metropolitana, com poder suficiente para deixar os municípios na condição de meros 

coadjuvantes. Nas decisões do Conselho pode acontecer de os representantes do governo 

estadual votarem em bloco, por orientação do governador, ao passo que é mais difícil para 

os municípios unir-se em torno de uma mesma posição. Além disso, basta que o governo 

estadual exerça sua influência (ou poder de cooptação) sobre um dos prefeitos da região 

para obter a maioria dos votos no Conselho.32 

Outro ponto a destacar é a falta de representação das entidades da sociedade civil. 

Segundo Renato Tagnim, coordenador-geral de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente do Município de São Paulo, essa 

representação seria importante para contrabalançar a rotatividade dos representantes do 

poder público e dar alguma sustentação a políticas de longo prazo. "No Brasil, as gestões 

são ‘bienais’, porque a cada dois anos temos eleições", explica.33 Em 1995, ele trabalhava 

na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e acompanhou a reação dos técnicos do 

                                                 
32 METROPOLIZAÇÃO visa controle político, Jornal da Unicamp, ano XV, n. 162, maio de 2001, p. 4. 
33 Entrevista ao autor. 
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governo do Estado à Lei 760/94. Seu depoimento ilustra a opinião de várias outras 

pessoas entrevistadas para este trabalho, que se decepcionaram ao constatar que o 

avanço democrático do período não se refletiu na formulação da Lei: 

 
"Não houve nem mesmo uma integração horizontal entre as secretarias estaduais para a 
discussão desse projeto de lei. Ficamos muito mal impressionados por ver que a proposta 
estava aquém do que se esperava. Isso traz um pouco do ranço autoritário que marcou o 
período anterior, quando se considerava que o Estado era soberano e os demais eram 
figurantes. Esse é um pecado original da lei e contribui para minar a possibilidade de uma 
gestão que consiga dar conta da diversidade de visões, posições, etc."34 

 

Desde a edição da Lei 760/94, a questão metropolitana tem passado por mudanças 

de ordem administrativa e institucional. Em 1995, logo após a troca de comando no 

governo estadual (com o poder político passando do PMDB para o PSDB), foi extinta a 

Secretaria dos Negócios Metropolitanos. Os órgãos que integravam o Sistema de 

Planejamento e Administração Metropolitana (SPAM) foram transferidos à Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos, confirmando o peso do setor de transportes na estruturação 

da Grande São Paulo. A Emplasa permaneceu com as funções ligadas à elaboração de 

estudos cartográficos e de planos regionais, tendo produzido o Plano Metroplitano da 

Grande São Paulo 1994/2010, um substituto do PMDI e do PMDI-II. 

Também nesse período foram institucionalizadas outras duas regiões 

metropolitanas no Estado: a da Baixada Santista e a de Campinas, inaugurando a 

aplicação das diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar Estadual 760/94.35 Ambas 

contam com seus respectivos Conselhos de Desenvolvimento Regional, sendo que a da 

Baixada Santista, oficializada em 1996, dispõe também de uma Agência de 

Desenvolvimento, que administra um fundo financeiro para a viabilização de projetos de 

interesse regional. Tanto a Agência quanto o fundo financeiro (formado por recursos 

orçamentários do Estado e dos municípios) estão previstos na Lei 760/94 (artigos 17 a 21). 

No caso da Região Metropolitana de Campinas, ainda estão em fase de tramitação na 

Assembléia Legislativa os projetos de lei que criam o fundo e a Agência. 
                                                 
34 Idem. 
35 A institucionalização da Região Metropolitana de Campinas, em 2000, foi precedida por uma experiência associativa 
entre os municípios dessa região: o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Pircacicaba e Capivari, fundado por 12 
prefeitos, em 1989. Atualmente, o Consórcio reúne 42 municípios e 27 empresas, tendo por objetivo “planejar e 
promover ações conjuntas de defesa dos recursos hídricos e lutar pela preservação dos mananciais”. (FUJIWARA E 
JÁBALI, 2001, p. 258). Na Baixada Santista houve também uma articulação entre os prefeitos da região após a eleição 
municipal de 1992, sob a liderança da prefeitura de Santos. 

 49



Na Região Metropolitana de São Paulo nenhum desses instrumentos foi 

implementado até o momento. Isso significa que, em tese, a gestão da maior região 

metropolitana do país continuaria a cargo do Consulti e do Codegran, os dois conselhos 

criados pela legislação do regime militar. Na prática, porém, tais conselhos não estão 

funcionando: suas reuniões deixaram de acontecer há vários anos. Restaram, como 

únicos mecanismos para a atuação integrada do poder público nessa região, a Emplasa e 

o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), que conta com poucos 

recursos, derivados apenas de repasses do governo estadual para os municípios. 

A Emplasa tem trabalhado na elaboração de um projeto de lei para a criação do 

Conselho de Desenvolvimento Regional, mas até agora seus esforços não surtiram efeito. 

A implementação do novo modelo de gestão metropolitana na Grande São Paulo é 

importante também para os objetivos da própria empresa, que mudou de nome 

recentemente. A antiga Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo 

passou a se chamar Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, preparando-se 

para atuar como um órgão de apoio às agências de desenvolvimento das três regiões 

metropolitanas: Campinas, Baixada Santista e Grande São Paulo.36 Mas sem a criação 

dos instrumentos de gestão desta última, a Emplasa não tem como cumprir integralmente 

o seu novo papel. 

Várias razões podem ser apontadas para essa dificuldade de se estabelecer uma 

gestão metropolitana efetiva na Grande São Paulo. O desinteresse do governo estadual e 

a falta de mobilização dos prefeitos estão entre as causas possíveis, conforme foi 

mencionado. Além disso, as dimensões da região e de seus problemas, bem como a 

diversidade dos municípios que a compõem, também dificultam a articulação regional. 

Seus quase 18 milhões de habitantes e 39 municípios formam a maior região 

metropolitana do país e a terceira maior do mundo, compondo uma concentração urbana 

extremamente complexa e diversificada. A fim de superar tal dificuldade, a Emplasa 

propõe que, para fins de planejamento, a Grande São Paulo seja subdividida em sete sub-

regiões. 

Outro obstáculo para a articulação entre as políticas públicas no nível regional é o 

porte do município de São Paulo – muito maior, em tamanho, população e recursos 
                                                 
36 As três regiões metropolitanas paulistas fazem parte do chamado Complexo Metropolitano Expandido e a crescente 
interação entre elas se reflete na interligação que foi construída entre suas bacias hidrográficas, conforme veremos 
adiante. 
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financeiros do que qualquer outro da região – combinado à centralização que tem 

caracterizado o governo da capital – a despeito de alguns esforços descentralizadores 

durante as gestões dos prefeitos Mário Covas (1985-1988) e Luíza Erundina [1998-1991). 

“[O tamanho do município] cria um desequilíbrio do ponto de vista institucional e político, 

porque os demais municípios acabam se afastando de qualquer iniciativa de âmbito 

regional liderada pela prefeitura da capital”, explica Renato Tagnim.37 O assessor de 

Assuntos Metropolitanos da Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo, Luiz 

Alexandre Lara, apresenta a mesma explicação: “Os prefeitos de municípios menores 

temem perder influência sobre a gestão das políticas se fizerem uma articulação com a 

capital”.38 

De acordo com o depoimento de Luiz Alexandre e de outros funcionários da 

prefeitura paulistana entrevistados para este trabalho, a dificuldade de se estabelecer um 

diálogo com os demais municípios é uma das razões para a descentralização da 

administração municipal posta em prática pela atual gestão. O projeto prevê que as 31 

subprefeituras criadas pela atual prefeita, Marta Suplicy (PT), ganhem cada vez mais 

autonomia, num processo que deve culminar com a descentralização orçamentária. 

Portanto, a articulação regional depende também da descentralização administrativa no 

âmbito do município de São Paulo, pois é provável que os prefeitos dos demais municípios 

terão com os subprefeitos da capital um diálogo mais ágil e efetivo do que com o prefeito 

paulistano. 

Paralelamente, surgem iniciativas de articulação de algumas prefeituras para a 

resolução de problemas setoriais – como o Fórum Metropolitano de Segurança Pública e o 

Fórum Metropolitano de Turismo – ou sub-regionais – como o Consórcio Intermunicipal da 

Região Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud)39 e a Câmara do Grande ABC. 

Esta última amplia a experiência do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto 

Tamanduateí e Billings, fundado em 1990 para enfrentar questões relacionadas aos 

recursos hídricos da sub-região, e do Consórcio do Grande ABC, que “foi criado com o 

objetivo de representar os sete municípios que o integram, seja na busca de soluções para 

problemas regionais urgentes, em virtude da inexistência de uma política metropolitana 

                                                 
37 Entrevista ao autor. 
38 Idem. 
39 O Conisud reúne os municípios de Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e 
Taboão da Serra. 
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efetiva, seja perante quaisquer outras entidades de direito público e privado, nacionais e 

internacionais” (JACOBI,  2001, p. 299). A Câmara busca superar o esvaziamento sofrido 

pelo Consórcio do Grande ABC entre 1993 e 1996 (causado, segundo JACOBI, pela 

descontinuidade administrativa das prefeituras) e agregar outros atores, além de buscar 

objetivos mais amplos, como o desenvolvimento sub-regional. 

Por melhores que sejam os resultados de iniciativas como essa, a gestão da Região 

Metropolitana de São Paulo continua a requerer a implantação dos mecanismos 

institucionais previstos na legislação recente (Conselho de Desenvolvimento Regional, 

Agência de Desenvolvimento e Fundo de Financiamento). Não obstante as deficiências 

dessa legislação (fraqueza da representação municipal e falta de representação da 

sociedade civil), tais mecanismos são fundamentais para possibilitar um mínimo de 

coordenação entre as políticas públicas executadas na região e aumentar-lhes a eficiência. 

Os problemas causados pela falta de coordenação entre as políticas dos diversos 

setores e das diferentes esferas de governo se refletem diretamente no cotidiano da 

população que vive na Região Metropolitana de São Paulo. Questões como a organização 

do transporte público, a destinação do lixo, a excessiva demanda sobre alguns hospitais e 

escolas que atendem a mais de um município e a compatibilização das alíquotas de 

impostos (para evitar a chamada “guerra fiscal” entre municípios) não podem depender de 

soluções parciais ou localizadas, sob pena de prejudicarem significativamente o 

desenvolvimento e a qualidade de vida da metrópole e de seu entorno. Em relação aos 

recursos hídricos, a coordenação das políticas públicas é fundamental para evitar que o 

abastecimento da população chegue a um colapso, conforme será demonstrado adiante.  

 

3.2 – A gestão dos recursos hídricos na Bacia do Alto Tietê 
 

Cerca de 70% do território da Região Metropolitana de São Paulo estão dentro da 

bacia hidrográfica do Alto Tietê, uma área de 5.650 km² drenada pelo rio Tietê e seus 

afluentes, desde sua nascente, no extremo leste do Estado de São Paulo, no município de 

Salesópolis, até a Barragem Edgar de Souza, no município de Pirapora do Bom Jesus. 

Destacando a importância do rio Tietê para a formação de São Paulo, SEVCENKO 

(2001) mostra que o surgimento da cidade nessa região, próxima à cabeceira do rio, não 

resultou do acaso e sim de uma escolha estratégica: 
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O que explica São Paulo é o Tietê. Com seu curso surpreendente, correndo para as 
terras interiores, ao invés de descer para o mar, ele se tornou desde muito cedo um 
instrumento estratégico para o controle de vastas extensões territoriais. Através dele se 
pode facilmente atingir a ampla cadeia hidrográfica do rio Paraná, rumando então em 
direção às regiões platinas ou para os lados do Pantanal e da Amazônia ou ainda para as 
cabeceiras do São Francisco. (...) 
É claro que essa situação privilegiada não escapou aos primeiros colonizadores nem, 
muito especialmente, aos jesuítas. (SEVCENKO, 2001) 

 

Dentro da Região Metropolitana (isto é, da nascente à Usina Edgar de Souza), o 

Tietê percorre uma distância de 200 km, tendo como seus principais afluentes os rios 

Pinheiros e Tamanduateí. A Bacia do Alto Tietê inclui ainda, além de diversos outros rios 

menores, córregos e riachos, as represas Billings, Guarapiranga, Taiaçupeba, Jundiaí e 

Ponte Nova, bem como as represas de Biritiba e Paraitinga, que se encontram em 

construção. 

A vazão média da Bacia do Alto Tietê é de 90 m³/s, o que já constitui um fator de 

escassez de água para uma região metropolitana desse porte, resultando numa 

disponibilidade de 200 m³/hab./ano, bem abaixo do índice considerado crítico pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) – 1500 m³/hab./ano. Comparando a situação de 

São Paulo com outras grandes metrópoles do mundo, em termos de vazão média do rio 

principal, o professor Nelson Nucci, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

observa que “só uma grande cidade, do porte de São Paulo, tem situação mais precária do 

que a vivida por nós: a cidade do México” (NUCCI, 1993, p. 10),  Paris, por exemplo, tem 

uma população 50% menor e dispõe de uma vazão média de 300 m³/s no trecho em que o 

rio Sena cruza a cidade. Roma dispõe de 360 m³/s no trecho romano do rio Tibre. (IDEM, 

IBIDEM). 

A disponibilidade hídrica da Grande Sào Paulo também sofre o impacto negativo 

causado pelo seu tipo de solo e pela sua localização. Embora apresente um elevado 

índice pluviométrico, a região tem baixa capacidade para absorver a água das chuvas, 

pois está assentada sobre um maciço cristalino – o Planalto Atlântico. De acordo com 

CAMPOS (2001, p. 65) “isso tem acarretado problemas graves para os municípios a jusante 

da capital, porque a água que não é retida em São Paulo se dirige a esses municípios 

provocando enchentes. Na década de 90, o governo estadual deu início à construção de 

várias represas a montante do município de São Paulo, para regularizar a vazão das 
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águas pluviais e diminuir as enchentes”. Outro problema relacionado à localização da 

região é que suas bacias hidrográficas são bacias de cabeceira40, isto é, são formadas por 

nascentes de rios, com um volume de água relativamente pequeno. As bacias situadas ao 

redor da Região Metropolitana tambem são bacias de cabeceira, o que reduz a 

possibilidade de abastecer a região com a água de suas vizinhanças, conforme assinala 

NUCCI:  

 
“(...) o crescimento que já extravasa e tende a extravasar crescentemente de São Paulo 
para essas bacias vizinhas vai fazer com que a água relativamente escassa das bacias 
vizinhas passe a ser reclamada pelas regiões onde essas águas estão, tornando-as cada 
vez mais objeto de disputa e conflito entre a Região Metropolitana e as regiões de suas 
vizinhanças.” (NUCCI, 1993, p. 11) 

 

Nenhuma dessas características constituiu obstáculo à expansão da metrópole, 

mas a água disponível acabou se tornando insuficiente para o abastecimento da 

população. A urbanização intensa aumentou a impermeabilização do solo e a poluição dos 

cursos d’água, ao mesmo tempo em que fazia crescer a demanda por água. 

Na década de 60, enquanto emergiam as preocupações com a gestão 

metropolitana da maior aglomeração urbana do país, agravavam-se os problemas relativos 

aos seus recursos hídricos. A população da capital paulista, principalmente da Zona Norte 

(a parte mais alta da cidade) sofria constantes interrupções no fornecimento de água. 

Em menos de vinte anos, os principais rios da metrópole, Tietê e Pinheiros, haviam 

passado por uma grande transformação: na década de 40, ainda abrigavam clubes 

esportivos em suas margens e recebiam  competições de regata, mas nos anos 60 haviam 

sido transformados em depósitos de lixo e esgoto. 

Estiagens prolongadas, como a da seca de 1963, não só pioravam a situação do 

fornecimento de água como ainda levavam ao racionamento de energia elétrica. Por outro 

lado, o período chuvoso trazia consigo as enchentes, em decorrência do assoreamento 

dos rios, da ocupação de suas várzeas e da impermeabilização do solo. Nesse mesmo 

ano de 1963, num depoimento a uma comissão da Câmara Municipal encarregada de 

estudar o problema das enchentes, o então prefeito de São Paulo, Figueiredo Ferraz, 

apontava as limitações enfrentadas pela prefeitura, devido às interfaces com outros 
                                                 
40 Além da Bacia do Alto Tietê, o território da Região Metropolitana de São Paulo abrange parte das bacias do Paraíba 
Superior, a leste; do Alto Juquiá, a sudoeste; do rio Sorocaba, a oeste e as bacias da Vertente Oceânica, ao sul. Juntas, 
elas compreendem 30% do território metropolitano. 
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municípios, já apontando implicitamente a necessidade de se estudar uma ação 

coordenada:: 

 
É natural que a zona de Moji das Cruzes, Suzano etc. se torne industrial. Por lá passam estradas 
de ferro e de rodagem e ela faz parte do processo vastíssimo de industrialização de São Paulo. 
Mas virão os sedimentos da erosão e os detritos industriais e não teremos possibilidade de opor 
qualquer resistência, porque o mal de origem exorbita da esfera municipal. (ELETROPAULO, 1995, p. 
126, grifo meu) 

 

As enchentes e a poluição das águas estavam ligadas também ao funcionamento 

do sistema elétrico que abastecia a Região Metropolitana de São Paulo. Parte da energia 

consumida na região vinha da usina Henry Borden, em Cubatão, por intermédio da 

utilização das águas da Bacia do Alto Tietê. Para isso, a The São Paulo Tramway, Light 

and Power Company Limited (Light) – empresa canadense concessionária do sistema 

desde o início do século – construiu barragens no Tietê (em Pirapora e Santana de 

Parnaíba, no noroeste da Grande Sào Paulo), uma represa no rio Guarapiranga (afluente 

do rio Pinheiros) e usinas elevatórias (Traição e Pedreira) no próprio Pinheiros, que teve 

seu curso retificado e invertido. O sistema se completava com o reservatório Rio das 

Pedras – situado nas proximidades da Serra do Mar – e com a represa Billings, junto aos 

municípios que formam a região do ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, Diadema e Mauá). Por meio desse sistema, conhecido como Projeto 

Serra, as águas do rio Tietê eram desviadas para seu afluente, o Pinheiros, e 

armazenadas na Billings. Daí passavam, por meio de canais, para o reservatório Rio das 

Pedras, de onde se precipitavam pelo desnível de mais de 700 metros da Serra do Mar, 

movimentando as turbinas da usina Henry Borden. 

A Light afirmava que o conjunto possibilitaria também o controle das inundações, 

mas há controvérsias quanto a esse efeito. Para alguns estudiosos, a barragem de 

Santana de Parnaíba (mais tarde chamada usina Edgar de Souza) piorava o problema das 

inundações, devido ao represamento do rio a jusante da região metropolitana e não a 

montante, como previa o relatório elaborado pelo engenheiro sanitarista Francisco 

Saturnino de Brito em 1925. O engenheiro previa a construção de barragens na altura do 

município de Mogi das Cruzes (leste da Grande São Paulo), próximo às nascentes, a fim 

de garantir que o rio tivesse a mesma vazão durante todo o ano. Para outros, porém, o 

Projeto Serra contribuiu para diminuir o problema das inundações devido à reversão do rio 
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Pinheiros, que ao invés de desembocar no Tietê passou a se dirigir para a Serra do Mar. A 

construção da chamada Estrutura de Retiro, na confluência do Pinheiros com o Tietê, 

serviu para evitar que a cheia de um dos rios se propagasse pelo outro (ELETROPAULO, 

1995). 

Contudo, o principal objetivo do Projeto era mesmo a geração de eletricidade para a 

Grande São Paulo e, principalmente, para as indústrias de Cubatão. Graças à oferta de 

energia pela usina Henry Borden, instalou-se nesse município da Baixada Santista um 

importante pólo industrial, a partir da inauguração da Refinaria Presidente Bernardes, em 

1954, e da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), em 1963.41 O Brasil atravessava 

uma fase de aceleração do crescimento industrial, impulsionado pelo Plano de Metas do 

governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), o que aumentou as pressões sobre o sistema 

produtor de hidroeletricidade. Tendo em vista o esforço de industrialização do país, as 

políticas de recursos hídricos priorizavam a produção de energia. 

As águas revertidas do rio Pinheiros serviriam também para aumentar o volume do 

rio Cubatão, evitando que este fosse invadido pela água do mar, no fenômeno conhecido 

como “cunha salina”. Com isso, as águas do rio Cubatão foram dessalinizadas, o que 

propiciou seu aproveitamento nos processos industriais das empresas instaladas em 

Cubatão. 

 Como a geração de energia não constitui uma atividade poluidora dos recursos 

hídricos, o funcionamento do Projeto Serra não deveria trazer grandes prejuízos à Bacia 

do Alto Tietê. No entanto, dois aspectos desse Projeto acabaram por causar graves 

alterações na disponibilidade de água na Bacia e levar a conflitos intersetoriais e 

intergovernamentais. O primeiro aspecto refere-se à inversão do rio Pinheiros, por meio do 

qual parte das águas do Tietê passaram a se dirigir para a Baixada Santista, tendo como 

destino final o rio Cubatão e o mar. O desvio das águas do Tietê e a alteração no curso 

natural do rio Pinheiros representaram, assim, uma perda de água não apenas para a 

região do Alto Tietê, como também para todos os municípios situados a jusante da Grande 

São Paulo, no curso médio do Tietê. 

O segundo aspecto refere-se à necessidade de um volume de água suficiente para 

movimentar as turbinas da usina Henry Borden e à falta de tratamento dos esgotos 

                                                 
41 Também se instalaram no pólo industrial de Cubatão a Companhia Brasileira de Estireno, a Companhia Petroquímica 
Brasileira, a Carbocloro e a Clorogil, entre outras. 
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gerados na Grande São Paulo. Conforme mencionado acima, os rios Tietê e Pinheiros 

haviam se transformado, na década de 60, em repositórios dos esgotos da Região 

Metropolitana. Portanto, para manter em funcionamento a usina Henry Borden, essa água 

poluída era despejada na represa Billings, impossibilitando sua utilização como manancial 

de abastecimento da Região Metropolitana. Mas o crescimento da demanda, 

especialmente nos municípios do ABC, e a escassez de água em toda a Região 

Metropolitana impediam que a Grande São Paulo continuasse a abrir mão desse 

manancial. Em 1958, os municípios do ABC começaram a receber água do Rio Grande, 

um dos braços da represa, que dessa froma passou a ter dupla função: fornecimento de 

água potável e geração de energia elétrica.42 (SOBRAL, 1995, p.50). 

A represa Billings converteu-se, assim, no centro de uma disputa entre o setor de 

geração de energia elétrica e o de abastecimento público. Outros grupos de interesse: 

agregaram-se em torno da disputa: de um lado, as indústrias, favoràveis à manutenção do 

Projeto Serra; de outro, os ambientalistas e os engenheiros sanitaristas, favoráveis à sua 

interrupção. 

Ao mesmo tempo, configurava-se um conflito intergovernamental entre as 

prefeituras da região do ABC, as da Baixada Santista e as do médio Tietê (Pirapora do 

Bom Jesus, Cabreúva, Salto, Porto Feliz e outros). As prefeituras do ABC estavam 

interessados no fim do Projeto Serra para não terem de conviver com um depósito de 

esgotos nas suas vizinhanças e para utilizar a represa Billings como manancial de 

abastecimento. Os prefeitos dos municípios da Baixada Santista defendiam a continuidade 

do funcionamento do Projeto Serra para evitar a paralisação do pólo industrial de Cubatão 

e o impacto negativo que isso traria ao desenvolvimento daquela região. Já os prefeitos do 

médio Tietê também queriam manter o funcionamento do Projeto a fim de impedir que a 

carga poluidora do Tietê e do Pinheiros chegasse aos seus municípios e também evitar a 

ocorrência de enchentes em sua região, o que poderia acontecer com a abertura das 

comportas da barragem de Pirapora durante os períodos de cheia. Conforme a posição 

adotada pelo governo do Estado, o conflito se daria também entre alguns desses 

municípios e o governo estadual.  

                                                 
42 Em 1983, foi construída uma barragem para separar o Rio Grande – manancial de água potável para o ABC – do corpo 
central da represa, onde se depositavam as águas poluídas. 
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Diante da intensificação dos conflitos de uso e do agravamento da escassez de 

água para o consumo da população metropolitana, o governo do Estado contratou estudos 

junto a empresas privadas nacionais e estrageiras, visando à solução dos problemas de 

abastecimento e de destinação dos esgotos. O primeiro desses estudos, conhecido como 

plano Hibrace43, foi contratado em 1964 pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE). Um outro estudo foi elaborado pela firma norte-americana Hazen & Sawyer a 

pedido do Departamento de Água e Esgotos (DAE), autarquia responsável pela 

distribuição de água potável e coleta de esgotos da capital, de Guarulhos e da região do 

ABC. Para o abastecimento de água na Grande São Paulo, ambos os planos propunham a 

a transposição, para a  Bacia do Alto Tietê, de parte das águas das nascentes que formam 

a Bacia do Rio Piracicaba. Essa proposta serviu de base para a construção do que 

atualmente é conhecido como Sistema Cantareira, ainda hoje responsável por 54% do 

abastecimento da Grande São Paulo 

Para a destinação dos esgotos, não obstante algumas diferenças no tocante à 

localização das estações de tratamento, os planos Hibrace e Hazen & Sawyer previam a 

construção de barragens na Billings, formando uma separação entre o corpo central e os 

braços da represa. Desse modo, buscava-se uma conciliação entre os usos da represa: 

uma parte serviria para o abastecimento e a recreação, enquanto outra parte se destinaria 

à deposição de esgotos e à produção de energia. Tais propostas não chegaram a ser 

implementadas, mas inspiraram algumas das alternativas estudadas posteriormente.  

A questão do destino dos esgotos e da utilização da Billings continuava a ser 

discutida no início da década de 70, quando da divulgação do Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI), que resultou da primeira experiência de gestão 

metropolitana da capital paulista, decorrente da formação do Grupo Executivo da Grande 

São Paulo (Gegran). Fazia parte do PMDI o Plano Diretor de Esgotos da Grande São 

Paulo, mais conhecido como Solução Integrada, que propunha uma alternativa oposta às 

formulações anteriores. 

Previa-se a condução da maior parte dos esgotos da Grande São Paulo para uma 

estação de tratamento no bairro de Vila Leopoldina, próximo à confluência entre os rios 

Tietê e Pinheiros, de onde seriam bombeados através da Serra da Cantareira para lagoas 

de tratamento secundário no vale do rio Juqueri, na parte noroeste da Grande São Paulo. 
                                                 
43 O nome do plano é uma referência às empresas que o formularam: Hidroservice, Brasconsult e Cesa 
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As áreas mais afastadas do centro da cidade contariam com uma série de estações de 

tratamento. (OLIVEIRA, 1995, p. 64). Os efluentes tratados seriam destinados à barragem 

de Pirapora, possibilitando a produção de energia elétrica pela usina Edgar de Souza, 

localizada naquele município, e a preservação da represa Billings para o abastecimento 

público. Segundo CAMPOS (2001, p. 80), “não se pretendia acabar com a geração de 

energia em Cubatão, mas diminuir a poluição da represa Billings e resgatá-la para o 

abastecimento e o lazer”. 

O Plano Solução Integrada foi intensamente debatido pelo governo do Estado, 

prefeitos, vereadores, deputados estaduais, lideranças comunitárias e movimentos 

ambientalistas. Depois dessas discussões, o Plano começou a ser implementado no final 

do governo Laudo Natel (1970-1974), com a construção das estações de tratamento de 

esgotos que estavam previstas. No entanto, as obras logo foram paralisadas no início do 

governo seguinte, de Paulo Egýdio Martins (1974-1978), para que se fizessem novos 

estudos sobre o aproveitamento dos recursos hídricos da região. 

Por trás dessa mudança de posição, estavam as profundas alterações institucionais 

ocorridas no setor de saneamento básico no início da década de 70, com a criação do 

Planasa, pelo governo federal. (OLIVEIRA, 1995, p. 75). Conforme foi descrito no capítulo 1, 

o Planasa induziu os Estados a centralizar os serviços de saneamento básico em seus 

respectivos territórios numa única companhia estadual. Ao fazê-lo, os Estados poderiam 

ter acesso às linhas de crédito oferecidas pelo BNH no âmbito do Sistema Financeiro de 

Saneamento, desde que suas companhias apresentassem resultados financeiros 

compatíveis com o custo dos empréstimos. Para conseguir tal aporte de recursos federais 

na construção do sistema de saneamento e abastecimento da Região Metropolitana, a 

Sabesp (empresa de saneamento criada pelo governo paulista em 1973) formulou um 

novo plano, que atendia melhor aos interesses econômicos do que o Solução Integrada, 

por garantir a continuidade da produção energética em Cubatão. Nas palavras do próprio 

plano, denominado Saneamento da Grande São Paulo – Sanegran: 

 
 (...) como o uso dos recursos hídricos da bacia [do Alto Tietê], já há algum tempo 
escassos, foi estabelecido em função do aspecto de geração de energia, as obras 
decorrentes desse aproveitamento são agora fatos consumados, com relevante 
significado econômico”. (citado em OLIVEIRA, 1995, p. 93) 
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O Plano Sanegran retomava a proposta dos planos Hibrace e Hazen & Sawyer de 

manter a destinação dos esgotos para a represa Billings e de separar o corpo central e os 

braços da represa, a fim de conciliar usos diversos. O tratamento dos esgotos seria 

realizado por três grandes estações (Barueri, ABC e Suzano), que devolveriam os 

efluentes ao rio Tietê e à represa Billings, de modo a preservar um nível de água suficiente 

para a continuidade do funcionamento da usina Henry Borden. O fornecimento da energia 

compensaria parte dos custos envolvidos no Plano Sanegran, facilitando a obtenção dos 

financiamentos do Sisstema Financeiro de Saneamento. 

A polêmica entre os defensores do Sistema Solução Integrada e os do Sanegran 

marcou o governo Paulo Egydio Martins, que acabou optando pelo segundo. A decisão 

atendeu aos interesses da indústria, principalmente as do pólo industrial de Cubatão, bem 

como do setor de energia e dos municípios localizados no curso médio do Tietê (que 

continuariam distantes da maior parte da carga de poluentes lançada no rio). Foram 

derrotados na disputa os setores do governo estadual ligados ao planejamento 

metropolitano, como a Emplasa, os ambientalistas e os municípios da região do ABC, 

vizinhos da Billings. 

Segundo admitia o próprio Plano, o lançamento de efluentes no Tietê e na represa, 

percorrendo a área urbanizada, causaria a deterioração do ambiente urbano e a 

inutilização de parte da Bacia do Alto Tietê para o abastecimento e o lazer.44 Tais efeitos 

seriam amplificados pelas paralisações das obras do Plano Sanegran, que extrapolaram o 

custo previsto e enfrentaram as limitações da crise de financiamento do setor público nos 

anos 80.45 Algumas das estações de tratamento de esgotos previstas só foram concluídas 

no final dos anos 90, no âmbito do Programa de Despoluição do Tietê, implantado pelo 

governo estadual com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Durante quase todo o período em que se discutiu o saneamento da Grande São 

Paulo e o funcionamento da usina Henry Borden, a represa Billings continuou a receber 

integralmente os esgotos transportados pelos rios Tietê e Pinheiros. Isso contribuiu para 

elevar a níveis críticos a poluição dos mananciais da região metropolitana, já 

comprometidos pela ocupação urbana das áreas em torno da represa Guarapiranga.  

                                                 
44 O Plano previa, a médio e longo prazos, o reaproveitamento dos efluentes no consumo industrial, mas isso dependia de 
investimentos adicionais que nunca foram feitos. (CAMPOS, 2001, p.82) 
45 O Plano Sanegran foi revisado em 1983 e em 1986. Entre as alterações, foram incluídas novas estações de tratamento 
de esgotos. 
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A degradação da Billings só diminuiu quando se alcançou um certo nível de 

coordenação intersetorial e intergovernamental entre os principais interessados na 

utilização da represa, na segunda metade da década de 70. Nessa época, o setor elétrico 

passou a apresentar excedentes de capacidade de produção no sistema interligado da 

Região Sudeste, diminuindo a importância da usina Henry Borden para o abastecimento 

energético da região. Ao mesmo tempo, começava a repercutir no Brasil a discussão 

internacional que surgiu após a Conferência de Estocolmo, reaiizada em 1972 pela 

Organização das Nações Unidas em torno da proteção ao meio ambiente. A conjunção de 

tais fatores levou à implantação de um esquema para a proteção da Billings, posto em 

prática a partir de 1976 por meio de um convênio entre o Ministério das Minas e Energia e 

o governo estadual. Esse acordo é importante, pois trata-se da primeira experiência 

colegiada de gestão dos recursos hídricos da Grande São Paulo, envolvendo alguns dos 

principais setores, de diferentes esferas de governo, em disputa pelas águas da região 

metropolitana da capital. No âmbito do convênio entre o Ministério e o governo paulista, foi 

criado um Comitê Executivo reunindo os seguintes órgãos: Light (empresa privada, mais 

tarde emcampada pelo governo estadual, sob o nome de Eletropaulo), Departamento de 

Águas e Energia Elétrica (DAEE), Cesp, Sabesp, Emplasa, Cetesb e Secretaria de Obras 

e Meio Ambiente (ligados ao governo do Estado), Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE), Eletrobrás e Furnas (ligados ao governo federal). A articulação 

intergovernamental, no entanto, era incompleta, pois não havia representantes das 

prefeituras no Comitê. 

Como resultado do acordo, estabeleceram-se algumas medidas para o controle da 

poluição da bacia do Alto Tietê e, especificamente, da represa Billings. Tais medidas 

implicavam a diminuição do bombeamento dos esgotos para a represa e, em 

conseqüência, a redução do fornecimento de energia pela usina Henry Borden, cuja 

produção seria compensada pelo excedente de outras usinas da Região Sudeste. Previa-

se que, no caso de aumento do consumo de energia ou da ocorrência de inundações na 

Grande São Paulo, o sistema voltaria a funcionar conforme o regime anterior, isto é, com o 

rio Pinheiros desviando as águas do Tietê e transportando toda a carga de esgotos para a 

Billings. Embora tivessem um caráter paliativo, as providências adotadas pelo Comitê 

estancaram a degradação da Billings, proporcionando até a volta de aves e peixes que 

haviam abandonado suas águas. 
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O convênio entre o Ministério das Minas e Energia e o governo do Estado continuou 

vigorando ao longo da década de 80. Em meio à redemocratização do país, houve a 

mudança na orientação política dos representantes do governo estadual no Comitê 

Executivo criado para gerenciar os recursos hídricos da Bacia do Alto Tietê. Com a eleição 

de Franco Montoro (PMDB), o primeiro governador eleito após o início da reabertura 

política, a discussão sobre a Billings ganhou novo impulso. 

Durante a campanha eleitoral, Montoro havia prometido despoluir a Billings e depois 

de assumir o governo decidiu suspender a inversão do rio Pinheiros e o bombeamento dos 

esgotos para a represa. Diante dos protestos dos municípios do médio Tietê (que 

passaram a receber a poluição antes direcionada à Billings) e das indústrias de Cubatão, o 

o governador implantou a “Operação Balanceada” – metade da vazão do Tietê seguia o 

curso natural do rio em direção ao interior do Estado e a outra metade era desviada para o 

rio Pinheiros e daí para a represa Billings.46  

A “Operação Balanceada” e o Comitê Executivo formado pelo governo estadual e 

pelo Ministério das Minas e Energia funcionaram até o início dos anos 90. A Constituição 

do Estado de São Paulo, promulgada em 1989, estabeleceu no artigo 46 de suas 

Disposições Transitórias um prazo de três anos para o fim do bombeamento de esgotos 

para a represa Billings. Em 1991, a Lei Estadual 7663 criou o Sistema de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, conforme descrito no capítulo 2. Com a criação desse Sistema, a 

coordenação intersetorial e intergovernamental das políticas que afetam os recursos 

hídricos da Região Metropolitana de São Paulo passou a ser atribuição do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. 

 

3.3 – O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

 

Criado em novembro de 1994, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê é 

formado por 48 membros votantes, sendo 16 representantes do governo estadual e o 

mesmo número de representantes dos municípios e da sociedade civil, todos com um 

mandato de dois anos. Além dos cargos diretivos (Presidência, Vice-Presidência e 
                                                 
46 A energia produzida na usina Henry Borden já não era tão importante para as indústrias de Cubatão devido à produção 
das outras usinas da Região Sudeste, mas cumpria um papel estratégico por não estar interligada ao restante do sistema 
elétrico e poder suprir o fornecimento em caso de aumento da demanda ou de um blecaute. Além disso, o envio das 
águas da Bacia do Alto Tietê para a Baixada Santista continuava a ser necessário para aumentar a vazão do rio Cubatão e 
impedir a “cunha salina”, que prejudicaria os equipamentos do pólo industrial de Cubatão. 
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Secretaria-Executiva), integram a estrutura do Comitê cinco Câmaras Técnicas 

(Quantidade e Racionalização dos Usos, Drenagem e Controle de Inundações, Qualidade 

e Proteção dos Mananciais, Saneamento e Planejamento), cinco subcomitês (Juqueri-

Cantareira, Tietê-Cabeceiras, Cotia-Guarapiranga, Billings-Tamanduateí e Pinheiros-

Pirapora), bem como o Grupo Executivo de Apoio e do Grupo de Integração. Cabe às 

Câmaras Técnicas aprofundar a análise de temas setoriais, ao passo que os subcomitês 

se encarregam de estudar as questões de interesse sub-regional.47 O Grupo Executivo de 

Apoio presta assessoria à Secretaria-Executiva e o Grupo de Integração, sob a 

coordenação do Secretário-Executivo, articula as atividades das Câmaras Técnicas e dos 

demais colegiados. 

O Comitê é um órgão de caráter consultivo e deliberativo, que tem por objetivo o 

gerenciamento integrado, descentralizado e participativo dos recursos hídricos da Bacia, 

priorizando o uso da água para abastecimento, sem dissociar os aspectos qualitativos 

(controle da poluição, por exemplo) e quantitativos (como o combate ao desperdício).48 

Para cumprir esse objetivo, tendo em vista que a Bacia do Alto Tietê abrange 34 dos 39 

municípios da Região Metropolitana de Sào Paulo, é inevitável que o Comitê se depare 

com as questões relacionadas à gestão metropolitana. 

Muitos dos fatores que condicionam a qualidade e a quantidade da água nesse 

território estão intimamente ligados não apenas ao setor de recursos hídricos propriamente 

dito, mas também ao planejamento urbano, ao zoneamento industrial, à destinação dos 

resíduos sólidos, às leis de uso e ocupação do solo, aos sistemas viário e de transportes, 

etc – isto é, às funções públicas de interesse comum. Além disso, “os principais usuários 

da água da bacia o são na condição de responsáveis pelo exercício de funções públicas 

de interesse comum”. (SILVA, s/d, p. 2). Conforme foi visto anteriormente, tais funções são 

definidas pela Constituição de 1988 e pela Constituição paulista como objeto de gestão 

compartilhada entre Estado e municípios. No Estado de Sào Paulo, a Lei Complementar 

760/94 estabeleceu que a gestão compartilhada deve ser exercida por meio de um 

                                                 
47 A criação dos subcomitês melhorou muito o funcionamento do Comitê, na opinião de vários de seus integrantes  
entrevistados para este trabalho. No início, antes que os subcomitês fossem criados, as reuniões do Comitê chegavam a 
se arrastar por um dia inteiro e, dadas as diferenças entre as sub-regiões, havia dificuldade para hierarquizar os projetos. 
Isso mostra a complexidade e a diversificação interna da Bacia do Alto Tietê e, por conseguinte, da Região 
Metropolitana. 
48 Cf. Estatuto do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (www.comitear.sp.gov.br). 
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Conselho de Desenvolvimento Regional, com representação paritária de integrantes do 

Estado e dos municípios. 

Como esse Conselho ainda não foi implementado na Região Metropolitana de São 

Paulo, não há uma instância capaz de coordenar a gestão das funções públicas de 

interesse comum que afetam os recursos hídricos dessa região. Enquanto não houver tal 

instância, o Comitê da Bacia esbarra continuamente nas interfaces entre a gestão de 

recursos hídricos e as demais políticas setoriais, sobre as quais ele não tem controle. 

Portanto, a gestão dos recursos hídricos na Bacia do Alto Tietê fica prejudicada sobretudo 

pela falta de coordenação entre as esferas de governo e entre os setores da administração 

pública que atuam na Região Metropolitana de São Paulo.  

Resta apontar os limites e as possibilidades para a atuação do Comitê em meio a 

esse contexto. Para isso, a análise aqui empreendida toma por base quatro elementos 

empíricos: 

 

1) o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 

2) o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Rodoanel Mário 

Covas; 

3) as deliberações do Comitê e os projetos por ele aprovados para 

financiamento pelo Fehidro; 

4) os principais projetos em execução relacionados aos recursos 

hídricos da Bacia do Alto Tietê. 

 

3.3.1 –  o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

Os planos diretores de bacia são instrumentos previstos nas leis que instituíram os 

sistemas de gestão de recursos hídricos por bacias hidrográficas no Estado de São Paulo 

(Lei Estadual 7663/91) e no Brasil (Lei Federal 9433/97). Tais planos definem 

periodicamente as diretrizes para a gestão dos recursos hídricos nas respectivas bacias 

hidrográficas e são formulados pelos comitês de bacia (que, para tanto, podem contratar 

serviços de terceiros). 

O mais recente Plano Diretor da Bacia do Alto Tietê foi encomendado pelo Comitê 

dessa bacia à Fundação Universidade de São Paulo (FUSP) e sua versão final ficou 

pronta em 2002. O Plano destaca duas funções nas quais a gestão compartilhada entre 
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Estado e municípios é fundamental para a sustentabilidade da Bacia: a proteção aos 

mananciais e o controle de inundações. 

Ao contrário da legislação anterior, que deu tratamento homogêneo às duas faixas 

de proteção aos mananciais ao longo do território metropolitano e estabeleceu 

impedimentos para sua ocupação, a nova Lei de Proteção aos Mananciais (Lei Estadual 

9866/97) reconhece que grande parte das áreas a serem protegidas foram ocupadas de 

forma irreversível, principalmente no entorno das represas Billings e Guarapiranga. Diante 

dessa realidade, a Lei adotou como unidade territorial as Áreas de Proteção e 

Recuperação de Mananciais (APRM), dentro das quais podem existir três tipos de “Áreas 

de Intervenção”, ainda não implementadas: as de Restrição à Ocupação, as de Ocupação 

Dirigida e as de Recuperação Ambiental. A regulação do uso dessas áreas, por sua vez, 

depende de leis específicas para cada uma das sub-bacias de mananciais, mas até hoje 

tais leis não foram promulgadas. (PREFEITURA, 2002, p. 33). O Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê e seus subcomitês exercem um papel fundamental na execução 

dessa nova Lei de Proteção aos Mananciais, já que devem propor a delimitação das 

APRM e a elaboração de seus respectivos Planos de Desenvolvimento e Proteção 

Ambiental (PDPA). 

Além desse papel estabelecido pela lei, o Comitê tem outras atribuições na proteção 

aos mananciais, definidas pelo Plano de Bacia. Mas o cumprimento de tais atribuições é 

dificultado pela ausência de uma instância de gestão metropolitana. O Plano propõe que 

as chamadas “operações urbanas interligadas” tenham abrangência regional. Tais 

operações são constituídas pela flexibilização de restrições urbanísticas para 

empreendimentos imobiliários e obras públicas, tendo como contrapartida o pagamento de 

compensações ambientais em dinheiro ou em obras de recuperação de áreas protegidas. 

De acordo com o Plano, as áreas geradoras de compensações devem situar-se fora das 

APRM e as áreas receptoras das compensações podem se localizar dentro das APRM. 

Assim, um empreendimento imobiliário em um município pode gerar compensações 

ambientais para outro município, o que requer um trabalho de coordenação intermunicipal, 

não só para apurar o valor da compensação no município de origem, como também para 

fiscalizar sua aplicação no município de destino.49 O Plano atribui esse trabalho à futura 

                                                 
49 Segundo o Plano, esse sistema também geraria incentivos para que os municípios situados total ou majoritariamente 
em áreas de proteção aos mananciais se engajassem na proteção dessas áreas, sem ter de abrir mão do desenvolvimento 
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Agência de Bacia, a ser criada pelo Comitê. No entanto, como as operações urbanas 

interligadas implicam mudanças no uso e ocupação do solo, faz-se necessário também um 

monitoramento sobre a formulação e execução dos planos diretores municipais. 

Esse monitoramento é igualmente necessário para o controle de inundações, pois 

as referidas mudanças no uso e ocupação do solo podem trazer conseqüências sobre a 

drenagem urbana, ao provocar o aumento da área impermeabilizada. Dada a intensidade 

da urbanização na Região Metropolitana de São Paulo, o impacto sobre a vazão dos 

cursos d’água em um determinado município atinge toda a bacia, assim como a 

indiscriminada canalização de córregos. Por isso, o Plano da Bacia do Alto Tietê propõe 

que as compensações ambientais decorrentes das operações urbanas interligadas levem 

em consideração também o impacto dos empreendimentos sobre a drenagem urbana. No 

caso dos loteamentos formados por pequenas propriedades, sugere-se a fixação de 

obrigações para as prefeituras, tanto no licenciamento desses empreendimentos quanto 

na execução de obras de drenagem. 

Portanto, nas duas funções destacadas pelo Plano Diretor da Bacia do Alto Tietê – 

proteção aos mananciais e controle de inundações – a cooperação dos municípios (e entre 

eles) é fundamental, assim como a supervisão a ser exercida em nível metropolitano. Mas 

é difícil acreditar que o Comitê da Bacia possa levar à cooperação municipal e 

desempenhar a supervisão metropolitana no exercício dessas funções, ja que tanto a 

proteção aos mananciais quanto o controle de inundações dependem em grande parte do 

planejamento urbano e das leis de uso e ocupação do solo – áreas externas à gestão dos 

recursos hídricos. O próprio Plano de Bacia reconhece essa limitação: 

 
“(...) é preciso que a supervisão metropolitana sobre a conduta dos municípios não se 
restrinja à constatação de que se aprovou um texto de lei de Plano Diretor adequado às 
exigências da Lei Estadual, mas deve descer à institucionalização dessa lei, às normas 
de projeto dos sistemas de drenagem, aos procedimentos de fiscalização. 
Dentro dos mecanismos de descentralização administrativa, o Estado, se possível por 
intermédio de uma instância administrativa de âmbito metropolitano, deverá manter o 
controle de última instância sobre a execução dos planos, do parcelamento, uso e 
ocupação do solo e a realização de obras locais de controle de cheias, naquilo que afetar 
o interesse regional.” [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FUSP) / COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 2002, seção 2.3, p. 7, grifo meu] 

 

                                                                                                                                                                    
econômico. Outras formas de incentivo são previstas pelo Plano, como o aperfeiçoamento da repartição do ICMS para 
beneficiar tais municípios (“ICMS ecológico”). 
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Embora ressalte o setor de planejamento urbano e as leis de uso e ocupação do 

solo, o Plano aponta a existência de outros setores que carecem de uma instância 

coordenadora no nível metropolitano: 

 
“Há conflitos mais estruturais, que envolvem as diferentes políticas setoriais de âmbito 
metropolitano – como transportes, zoneamento industrial, etc. – que devem ser remetidos 
a uma esfera própria de administração metropolitana. Para isso, o Plano e o Comitê de 
Bacia não se deverão constituir em substitutos à autoridade metropolitana, mas em canal 
de encaminhamento de demandas claras e bem fundamentadas à política metropolitana.” 
(IDEM, p. 16) 

 

 

3.3.2 – o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Rodoanel Mário Covas 

A propósito do setor de transportes, é interessante notar que a maior obra pública 

atualmente em execução na Região Metropolitana, o Rodoanel Mário Covas, traz consigo 

uma polêmica a respeito de seu impacto sobre as áreas de mananciais. O Rodoanel é 

uma estrada que deve circundar a Grande São Paulo, interligando as rodovias. Pretende-

se, com essa obra, melhorar as condições de trânsito na Região por meio do afastamento 

do chamado “trafego de passagem”. Contrariando o que diz o governo estadual, alguns 

ambientalistas apontam a ameaça que o Rodoanel representa para os mananciais, 

especialmente os da serra da Cantareira.50 Independentemente dessa polêmica, 

entretanto, observa-se que o Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento chama a 

atenção para a necessidade de um planejamento no âmbito metropolitano:  

 
“Associado à implementação de medidas urbanísticas de âmbito municipal e 
metropolitano, [o Rodoanel] pode se constituir em um elemento estruturador do uso e 
ocupação dos anéis periféricos e exercer “efeito barreira” à ocupação em vetores não 
desejados, notadamente nas áreas de proteção e recuperação de mananciais. Estas 
possibilidades supõem uma ampla articulação na escala do planejamento metropolitano e 
na escala local com as prefeituras dos municípios afetados pelo empreendimento.” (grifo 
meu). 

 
 

A ausência da articulação metropolitana referida nesse trecho constitui um forte 

argumento para aqueles que se opõem à construção do Rodoanel, já que o citado “efeito 

barreira” só poderia ocorrer se houvesse tal alticulação. Na verdade, a construção do 
                                                 
50 Ver, por exemplo, o depoimento do ambientalista Malcolm Forest em SEGREDOS da Cantareira (Problemas Brasileiros, 
n. 24, março/abril de 2001). 
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Rodoanel deveria ser discutida em uma instância de ccordenação das políticas no âmbito 

da Região Metropolitana. Mas até o final de 2002 o Estudo de Impacto Ambiental do 

Rodoanel estava em discussão apenas nas Câmaras Técnicas do Comitê do Alto Tietê e 

ainda não havia sido apreciado pelo Plenário, apesar de um terço da obra ter sido 

concluído. 

 

3.3.3 – as deliberações e os projetos do Comitê 

Cabe agora analisar até que ponto os conflitos intersetoriais e intergovernamentais 

que marcam a gestão dos recursos hídricos na Bacia do Alto Tietê são solucionados pelo 

trabalho do Comitê, com base em suas deliberações e projetos. 

Entre agosto de 1996 e outubro de 2002, o Comitê aprovou 57 deliberações. 

Destas, 20 (35%) dizem respeito à organização interna e à gestào do próprio Comitê, 11 

(19,2%) relacionam-se aos critérios para a distribuição dos recursos financeiros do Fehidro 

e 25 (43,8%) referem-se a planos, programas e projetos.51 Uma deliberação de novembro 

de 1999 não se enquadra nessa classificação: trata-se da recomendação, ao governo 

estadual, para a não instalação de uma unidade da Fundação Estadual para o Bem-Estar 

do Menor (Febem) no município de Franco da Rocha, em área de proteção aos 

mananciais. Essa deliberação, aliás, não foi levada em consideração pelo governo do 

Éstado, que construiu a unidade naquele local. 

Das deliberações que tratam de planos, programas e projetos, quase a totalidade 

limita-se a traçar diretrizes gerais e a fazer recomendações para a execução das obras. 

Entretanto, o cumprimento dessas diretrizes e recomendáções cabe a um grande número 

de órgãos municipais e estaduais, cuja atividade deveria ser acompanhada pelas Câmaras 

Técnicas do Comitê. Dada a força de determinadas políticas setoriais no seio da 

administração pública estadual (como transportes, saneamento básico e energia), é difícil 

imaginar que os órgãos ligados a tais políticas venham a se submeter ao monitoramento 

das Câmaras Técnicas. É exemplar nesse sentido o caso do Rodoanel, cujas obras 

avançam sem que as Câmaras Técnicas tenham dado seu parecer final (e muito menos o 

Plenário do Comitê). 

                                                 
51 Utilizo a classificação feita por FRACALANZA (s/d, p. 6) que, no entanto, trata apenas das deliberações aprovadas até o 
ano 2000. As deliberaçòes encontram-se em www.comiteat.sp.gov.br 
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Para realizar um acompanhamento mais eficaz dos planos, programas e projetos 

deliberados pelo Comitê seria preciso um equilíbrio de forças em que a representação 

política dos municípios e do governo estadual tivesse, no mínimo, o mesmo peso que a 

representação setorial do Estado. Tal suposição é reforçada pelo depoimento de vários 

representantes do governo do Estado no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que 

afirmaram ter recebido a orientação para votar em bloco na discussão sobre determinadas 

questões de interesse estratégico para o governo estadual. 

Em relação aos planos, programas e projetos discutidos e aprovados no âmbito do 

Comitê é importante estudar o porte e a natureza dessas iniciativas.52 No que diz respeito 

ao porte, observa-se que até agosto de 2002 o Comitê havia discutido a liberação de R$ 

17.990.092,24. Desse total, estavam em análise, arquivados ou em pendência projetos 

que somavam R$ 8.151.040,44, e haviam sido cancelados 29 projetos num valor total de 

R$ 1.858.443,61. Portanto, restavam aprovados, concluídos ou em execução, um total de 

R$ 7.980.608,19 em 163 projetos. Comparando-se tal montante com o valor dos principais 

projetos relacionados aos recursos hídricos do Alto Tietê que se encontram atualmente em 

execuçào, conclui-se que as iniciativas discutidas e aprovadas pelo Comitê são pouco 

expressivas, principalmente se considerarmos a dimensão e a complexidade dos 

problemas da região. Tal aspecto ficará mais evidente quando passarmos à consideração 

dos programas e projetos executados pelo governo do Estado na Bacia do Alto Tietê. 

 No que se refere à natureza das iniciativas do Comitê, apenas 26 (15,9%) dos 163 

projetos aprovados, concluídos ou em execução eram classificados como “de interesse 

geral”. No entanto, tais iniciativas abarcavam a maior parte dos recursos liberados: R$ 

5.478.813.51 ou 68,6%. Encontra-se nesse grupo o maior projeto aprovado até o momento 

pelo Comitê: a atualização da base cartográfica da Bacia do Alto Tietê, realizada pela 

Emplasa, a um custo de R$ 1.750.000,00. O restante dos recursos pulverizava-se por 136 

projetos de órgãos estaduais e municipais, prefeituras e entidades da sociedade civil, 

incluindo iniciativas de educação ambiental, sistemas de informação, obras contra 

enchentes, programas de reciclagem de lixo, capacitação de técnicos municipais e de 

ONGs, etc.53 

                                                 
52 Os dados que se seguem foram extraídos de www.comiteat.sp.gov.br 
53 Não estavam classificadas como “de interesse geral” alguns projetos apresentados pelo Consórcio Intermunicipal do 
Grande ABC e que tinham por objetivo desenvolver atividades relacionadas à preservação da represa Billings.  De 
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A discussão sobre tais projetos passa antes pelos subcomitês ou, dependendo do 

assunto, pelas Câmaras Técnicas. Porém, não obstante a existência do Grupo de 

Integração na estrutura interna do Comitê, não há indícios de que a discussão sobre as 

obras de canalização de córregos, por exemplo, levem em conta as diretrizes sobre o uso 

e a ocupação do solo, como proposto no Plano Diretor da Bacia. Da mesma forma, os 

projetos relacionados à quantidade das águas são discutidos separadamente dos projetos 

relacionados à sua qualidade. Além disso, não existe articulação entre a maior parte dos 

projetos, principalmente os de interesse localizado ou setorial, e as diretrizes estabelecidas 

para o conjunto da Bacia pelo Plano Diretor. Tampouco é possível identificar sua 

articulação com as demais políticas setoriais de abrangência metropolitana, o que sugere, 

mais uma vez, a necessidade de uma instância para a coordenação dessas políticas. 

 

3.3.4 – os principais projetos em execução relacionados aos recursos hídricos da   
Bacia do Alto Tietê 

 

Finalmente, tendo-se em vista que neste momento o governo estadual (com o apoio 

financeiro de agências multilaterais de crédito) executa grandes projetos relacionados aos 

recursos hídricos do Alto Tietê, cumpre analisar a influência do Comitê sobre tais 

iniciativas. Considerando-se o custo e o impacto sobre a Bacia, os principais projetos são 

os que fazem parte do Plano de Macrodrenagem (cujas diretrizes foram aprovadas pelo 

Comitê), como o aprofundamento da calha do rio Tietê e a construção de “piscinões” 

(reservatórios subterrâneos para armazenar a água das chuvas e evitar as inundações), o 

Programa de Despoluição do Tietê (mais conhecido como Projeto Tietê) e a Despoluição 

do rio Pinheiros por meio da flotação dos resíduos sólidos (aqui tratada simplesmente 

como “Flotação). 

O primeiro aspecto que chama a atenção nesses projetos é o volume de recursos 

aplicados em sua execução. Só o aprofundamento da calha do rio Tietê deve custar R$ 97 

milhões, mais de cinco vezes o total das verbas cuja aplicação foi debatida pelo Comitê do 

Alto Tietê.54 Conforme foi relatado acima, a participação do Comitê nessa obra limitou-se 

                                                                                                                                                                    
qualquer forma, nenhuma dessas iniciativas pode ser considerada de grande porte, pois a maior delas somava “apenas” 
R$ 123.500,00. 
54 A maior parte da obra é financiada com empréstimos do governo japonês e as empreiteiras responsáveis por sua 
execução foram contratadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). O aprofundamento da calha deve 
aumentar em 60% a vazão do rio Tietê, mas MORETTI (2000, p. 65) questiona a eficácia de obras desse porte sem a 
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ao estabelecimento de diretrizes para o Plano de Macrodrenagem como um todo, do qual 

o aprofundamento da calha é apenas uma parte. O acompanhamento da obra e de seus 

efeitos é de inteira responsabilidade do DAEE.55 

Outro projeto que faz parte do Plano de Macrodrenagem é a construção de 

piscinões em diversos pontos da Região Metropolitana. Ao longo da várzea do rio 

Tamanduateí, por exemplo, está prevista a construção de seis piscinões, a um custo total 

de R$ 36 milhões, mais que o dobro das verbas sob deliberação do Comitê do Alto Tietê. 

Quanto a essa iniciativa, uma queixa freqüente dos municípios onde se localizam os 

piscinões refere-se ao custo de sua manutenção (que ficou a cargo das prefeituras, 

embora tenham sido construídos pelo governo estadual). Os prefeitos reclamam também 

da degradação ambiental que tais obras provocam na paisagem do entorno, devido às 

escavações que são necessárias e às limitações impostas à utilização posterior da área. 

Ambas as queixas apontam para uma desarticulação (neste caso, intergovernamental e 

intersetorial) não superada pelo Comitê da Bacia. 

. No caso do “Projeto Tietê”, trata-se, na verdade, de um amplo Programa de 

Despoluição que se iniciou em 1991, com apoio de recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Sua segunda fase, iniciada em 2001, envolve cerca US$ 400 

milhões em construção de estações de tratamento de esgotos, ampliação das redes 

coletoras, programas de educação ambiental e outras atividades. Mais uma vez, a 

execução e o acompanhamento das obras foge do âmbito do Comitê, ficando a cargo de 

órgãos do governo estadual, como a Cetesb e a Sabesp. As atas das reuniões do Plenário 

do Comitê não registram qualquer discussão sobre esse Projeto. 

O exemplo mais emblemático da falta de influência do Comitê sobre as políticas 

setoriais que predominam na gestão dos recursos hídricos do Alto Tietê é o projeto de 

despoluição do rio Pinheiros por meio do processo de flotação. Tal processo consiste na 

retenção dos resíduos sólidos por meio de grades basculantes e cercas flutuantes, 

seguida pela aplicação de agentes químicos que agregam a sujeira em flocos. Depois, a 

injeção de ar promove a suspensão dos flocos para a superfície da água. A sujeira seria 

                                                                                                                                                                    
realização de um trabalho de recuperação dos fundos de vale e dos córregos que transportam os sedimentos e a poluição 
para o Tietê. 
55 Na reunião do Comitê do Alto Tietê realizada em 17 de setembro de 2002, o representante do DAEE foi questionado 
pelo prefeito de Santana de Parnaíba, Sílvio Peccioli, acerca do risco de enchentes que o aumento da vazão poderia 
provocar nos municípios próximos à barragem de Pirapora (Santana de Parnaíba, Piraporá do Bom Jesus, Barueri e 
outros). 
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removida por meio da coleta dos resíduos e o lodo formado após o processo seria levado 

para estações de tratamento de esgoto. Orçado em R$ 110 milhões (mais de seis vezes o 

total de verbas submetidas à deliberação do Comitê), o projeto permitiria a volta do 

bombeamento do rio Pinheiros para a represa Billings e a reativação da carga total de 

produção energética na usina Henry Borden. A iniciativa seria financiada pela iniciativa 

privada que, em troca, receberia o direito de comercializar a energia elétrica produzida. 

Apesar dos muitos benefícios alardeados em torno do projeto (aumento da geração 

de energia em meio ao risco de escassez atualmente enfrentado pelo setor elétrico, 

recuperação paisagística da cidade de São Paulo, baixo custo para o cofres públicos e a 

própria despoluição em si), a iniciativa sofreu questionamentos da parte de ambientalistas 

e das prefeituras de municípios vizinhos à represa Billings. Entre os aspectos 

questionados, existem dúvidas quanto à eficácia do projeto no combate à poluição, 

principalmente a causada por metais pesados. Também há preocupações quanto à 

necessidade de extensas áreas para receber o lodo retirado do rio.. 

O mais preocupante, porém, é que o governo estadual em nenhum momento 

submeteu o projeto à discussão pelo Comitê do Alto Tietê. Mesmo com os apelos da 

presidente do Comitê até 2003 – a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy – a apreciação da 

iniciativa não saiu da esfera estadual. Em 2001, o então secretário Estadual de Meio 

Ambiente, Ricardo Trípoli, chegou a afirmar que “o Comitê da Bacia é um órgão consultivo 

e não deliberativo”.56 

Demonstra-se, dessa forma, que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê ainda 

não possui força suficiente para fazer frente a determinadas políticas setoriais, 

principalmente as executadas pelo governo estadual. Sem poder contar com uma instância 

coordenadora das políticas de abrangência metropolitana (conforme preconiza o próprio 

Plano Diretor da Bacia), o Comitê também é incapaz de realizar a articulação intersetorial 

e intergovernamental que, conforme foi apontado neste trabalho, é tão necessária à gestão 

dos recursos hídricos quanto à gestão da região metropolitana.  

                                                 
56 MARTA quer discutir a reversão do rio Pinheiros. O Estado de S. Paulo, 18 de maio de 2001.  
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CONCLUSÃO 
 
 

 A pesquisa aqui apresentada procurou apontar os limites para a gestão dos 

recursos hídricos na Bacia do Alto Tietê, tendo em vista que essa bacia compreende uma 

região metropolitana – a Grande São Paulo – que não conta com nenhuma instância para 

a articulação intersetorial e intergovernamental das políticas executadas em seu território. 

Considerando-se a existência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – a quem 

cabe a gestão dos recursos hídricos dessa região de forma integrada, descentralizada e 

participativa – o objetivo do trabalho foi demonstrar as dificuldades que o Comitê enfrenta 

devido à desarticulação das políticas no âmbito metropolitano. Neste sentido, a pergunta 

que orientou a pesquisa foi a seguinte: o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê pode 

desempenhar o seu papel integrador sem uma articulação mais abrangente entre os 

setores da administração pública e entre as esferas de governo na Região Metropolitana 

de São Paulo? A análise da atuação do Comitê mostrou que a resposta é negativa – a 

gestão dos recursos hídricos desse território não pode prescindir da gestão metropolitana. 

 Tal impossibilidade foi apontada no documento que contém as diretrizes para o 

trabalho do Comitê – o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê –, e foi 

demonstrada pela análise de suas deliberações, planos, programas e projetos. Assim, a 

necessidade de uma gestão metropolitana pôde ser percebida tanto no que o Comitê 

pretende fazer quanto no que ele, efetivamente, tem feito. Da mesma forma, o impacto das 

políticas de outros setores sobre a gestão dos recursos hídricos também aponta para a 

ausência de articulação intersetorial e intergovernamental. O exemplo da construção do 

Rodoanel Mário Covas – uma obra do setor de transportes que pode afetar a proteção aos 

mananciais da Grande São Paulo – mostra que tal articulação seria propiciada por uma 

gestão de caráter metropolitano, ultrapassando a esfera de atuação do Comitê. Por fim, na 

própria gestão dos recursos hídricos constatou-se que a força de determinadas políticas 

setoriais pode se sobrepor à função articuladora do Comitê e enfraquecê-lo, como no caso 

do Projeto Tietê, do Plano de Macrodrenagem e da Despoluição do rio Pinheiros por meio 

de Flotação. 

 No percurso que a conduziu para tais resultados, a pesquisa revelou também as 

implicações trazidas à administração pública pela formação de regiões metropolitanas, 

devido à interação crescente entre os municípios que as compõem, entre os municípios e 
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as demais esferas de governo e entre os setores da administração. Nessas regiões, o 

crescimento da urbanização ultrapassa fronteiras político-administrativas e transforma a 

ampliação das redes de infra-estrutura e os impactos ambientais em problemas de ação 

coletiva, cuja solução requer a articulação entre múltiplos atores governamentais e não 

governamentais. Nos países de regime federativo – como o Brasil – a gestão das regiões 

metropolitanas constitui um desafio ainda maior, pois a articulação entre os atores 

governamentais não pode ser imposta pelo poder central, mas tem de ser construída a 

partir da cooperação entre as esferas de governo. 

 O trabalho mostrou experiências de gestão metropolitana em diversos países (com 

graus variados de centralização, o que sugere a inexistência de uma fórmula definitiva 

para o tratamento do tema) e acompanhou a evolução da experiência brasileira desde o 

surgimento das regiões metropolitanas em nosso país, na década de 50. No caso do 

Brasil, o período do regime militar – caracterizado pela centralização das políticas públicas 

– constitui um divisor de águas na organização institucional dessas regiões. Embora tenha 

apontado as mudanças trazidas pela redemocratização do país, a pesquisa permite 

observar que a influência do período autoritário na gestão metropolitana ainda não se 

desvaneceu totalmente, como atestam a fraqueza dos governos municipais frente aos 

Estados e a força de determinadas políticas de corte setorial – energia, transportes e 

saneamento básico, entre outras. 

 Um caminho semelhante foi percorrido ao longo deste trabalho no tocante à análise 

da gestão dos recursos hídricos.  Mostrou-se que a gestão de tais recursos também 

representa um desafio para a administração pública e um problema de ação coletiva, na 

medida em que a escassez de água gera conflitos entre governos e entre usos diversos – 

abastecimento, geração de energia, irrigação, transporte de dejetos, processos industriais, 

etc. A escassez não é apenas quantitativa, mas também qualitativa, pois cada um desses 

usos requer níveis diferentes de qualidade das águas. Cabe ao Estado a criação de 

mecanismos de arbitragem desses conflitos, procurando garantir água em qualidade e 

quantidade suficientes para todos os usuários e para todas as localidades. 

 A gestão dos recursos hídricos em áreas densamente urbanizadas é ainda mais 

difícil porque, conforme foi relatado, em tais áreas aumenta a demanda por água para 

diferentes tipos de uso (industrial, residencial, etc.) e diminui sua disponibilidade, devido 

aos efeitos provocados pela urbanização sobre os mananciais e os cursos d’água 
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(poluição, impermeabilização do solo, retificação e canalização de rios e córregos, etc.). A 

ocorrência de enchentes e a transmissão de doenças por meio da água contaminada 

também podem ser atribuídas à urbanização e trazem mais dificuldades para a gestão dos 

recursos hídricos nos grandes centros urbanos. 

 Descrevendo a discussão internacional sobre os recursos hídricos e sua evolução 

em meio aos debates sobre os temas ambientais, este trabalho apresentou os conceitos 

atualmente adotados na abordagem do tema – a consideração da água como bem 

econômico em situação de escassez e a gestão por bacias hidrográficas de forma 

integrada, descentralizada e participativa. Em seguida, fez-se uma descrição da gestão por 

bacias em diferentes países, inclusive com as diversas formas encontradas para conciliar 

esse tipo de gestão com as divisões político-administrativas estabelecidas pelo regime 

federativo. Constatou-se que a distribuição de competências nessa área também varia de 

acordo com a dimensão e o grau de centralização política de cada país. No Brasil, o 

sistema de gestão dos recursos hídricos que começou a funcionar em 1997 baseia-se em 

comitês de bacia (com a participação dos governos e da sociedade civil), em conselhos 

estaduais e num Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

 Finalmente, o trabalho mostrou como esses dois conjuntos de desafios à 

administração pública – a gestão metropolitana e a gestão de recursos hídricos – são 

enfrentados na Região Metropolitana de São Paulo e na bacia hidrográfica que a envolve – 

a Bacia do Alto Tietê. A pesquisa revela um histórico de desarticulação intersetorial e 

intergovernamental em ambas as áreas estudadas, o que contribui para um quadro cada 

vez mais grave de escassez e de disputas pelo uso da água. No entanto, com a criação do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, em 1994, estabeleceu-se uma instância 

responsável pela gestão integrada, descentralizada e participativa dos recursos hídricos, 

visando à superação desse quadro. A gestão metropolitana, por outro lado, permanece 

desativada desde o final do regime militar, pois o Conselho de Desenvolvimento Regional 

– instância prevista na legislação para articular as políticas no âmbito metropolitano – 

ainda não foi implementado. A partir daí, a pesquisa se propôs a demonstrar como a 

atuação do Comitê do Alto Tietê e a gestão dos recursos hídricos são afetados pela 

inexistência da gestão metropolitana. 

 A conclusão é que, sem uma entidade de caráter metropolitano com quem possa 

dialogar, o Comitê mostra-se incapaz de coordenar os setores da administração pública e 
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as esferas de governo naquilo que afeta o interesse regional sobre as águas. Outras 

constatações, embora secundárias em relação ao objetivo do trabalho, merecem ser 

destacadas: 

 

• 

• 

A legislação que estabelece diretrizes para a criação de regiões 

metropolitanas no Estado de São Paulo contém um vício de origem: o 

desequilíbrio de forças entre o governo estadual e os governos municipais. 

Apesar de a lei fixar uma representação paritária entre o Estado e os 

municípios, sabe-se que é mais fácil para o governo estadual conseguir que 

seus representantes votem da mesma forma (como demonstra a experiência 

do Comitê da Bacia do Alto Tietê); 

A descentralização administrativa no município de São Paulo pode vir a 

facilitar a cooperação com os municípios vizinhos. Atualmente, o peso político 

e econômico do município de São Paulo inibe o diálogo entre o prefeito da 

capital e os demais prefeitos da Região Metropolitana. Com a 

descentralização, o diálogo se daria em condições de igualdade entre esses 

prefeitos e os subprefeitos da capital; 

 

O trabalho revelou também que, nas regiões metropolitanas, a gestão dos recursos 

hídricos apresenta especificidades que ainda não foram suficientemente exploradas, nem 

pela literatura sobre regiões metropolitanas nem pela literatura sobre recursos hídricos. 

Siruando-se na fronteira entre esses dois campos de estudo, a pesquisa pretendeu 

contribuir para aproximá-los e para aprofundar o conhecimento sobre os problemas 

ambientais dos grandes centros urbanos. Nessa área há um longo caminho a ser 

desvendado por novos estudos. 
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