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Resumo: Trata do processo de elaboração de políticas públicas de caráter ambiental, através
de uma avaliação político-institucional do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do
Guarapiranga, que envolveu identificar os atores e seus recursos organizacionais e políticos;
o arranjo institucional montado para formular e implementar o programa, os modos de
representação de interesses dos atores sociais e os mecanismos de decisão; e quem perde e
quem ganha com a nova política. O estudo busca introduzir novas perspectivas de análise do
processo de formulação e implementação de políticas públicas.
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Ambiental.
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INTRODUÇÃO

A preservação do meio ambiente é vista hoje num contexto mais amplo que aquele apontado

na década de setenta pelos primeiros ambientalistas.

O discurso preservacionista, na época, relacionava-se à proteção dos recursos naturais

existentes, contra o processo predatório que se manifestava, resultante do desenvolvimento

das atividades de produção, no sentido de evitar, no futuro, danos irreparáveis ao planeta e à

humanidade.

Essas idéias encontram ainda seus defensores. No entanto, as mudanças sociais, econômicas,

políticas e tecnológicas, ocorridas mundialmente, desde então, provocaram reflexões mais

amplas e complexas a respeito da questão ambiental.

"O entendimento da questão ambiental como dimensão estrutural do processo de

desenvolvimento torna-se consenso entre todas as sociedades, na medida em que o

ambientalismo cresce comofenômeno político mundial e contemporâneo. Essa mobilização

em torno das causas ambientalistas envolve tanto o setor público, quanto os diversos

segmentos da sociedade civil(...) ".(Ancona, 1993:412)

No Brasil, já não se fala mais em preservar e proteger o meio ambiente sem incluir no

discurso a necessidade de se atingir novas formas de desenvolvimento econômico que

contemplem a problemática ambiental (Viola, 1991); outras tendências apontam para a

vinculação dessa questão a aspectos sociais, em especial ao problema habitacional (Sobral,

1991); as diversas esferas de governo, parecem também reconhecer como necessária a

integração entre políticas ambientais e de desenvolvimento, e têm procurado incorporar à

legislação mais atual essa visão. (Ancona, 1993)

Na cidade de São Paulo, assim como em outras metrópoles brasileiras, o rápido crescimento,

fruto do desenvolvimento econômico, provocou a ocupação inadequada do território, que

não previu os efeitos nocivos que seriam causados ao meio ambiente e, consequentemente, à

qualidade de vida da população.



"O caráterpredatório, excludente e segregacionista do assim chamado preço do progresso

determinou .condições de quase esgotamento dos recursos naturais da Região

Metropolitana" C) (Kovarick, 1990)

A preservação dos recursos naturais é tarefa bastante complexa, sobretudo quando já os

encontramos bastante comprometidos, como ocorre na cidade de São Paulo.

Além das três esferas de governo, diferentes setores da sociedade articulam-se, buscando

estabelecer formas de utilização e normas para a proteção e gestão desses recursos,

envolvendo nesse processo um sem número de ações e interfaces.

Obviamente, existem nesses relacionamentos toda sorte de conflitos e divergências,

referentes a aspectos técnicos, sociais, políticos e econômicos, que interferem no bom

andamento das políticas ou ações que se buscam desenvolver, no sentido de preservar,

proteger ou recuperar o meio ambiente e os recursos naturais.

Para obter uma visão mais completa e realista do quadro de disputas que envolve a gestão

dos recursos naturais e do meio ambiente, seria necessário incorporar aos estudos de

políticas públicas novas perspectivas de análise, que contemplem aspectos pouco estudados,

mas que exercem influência definitiva no seu processo de elaboração e implementação.

Neste trabalho, portanto, serão analisados o comportamento dos diferentes atores envolvidos

no processo de elaboração de uma política de gestão do meio ambiente; suas formas de

atuação e estratégias utilizadas para compatibilizar interesses, neutralizar conflitos e articular

pactos.

Busca-se verificar a existência de algum componente, nas políticas de caráter ambiental, em

especial aquelas ligadas aos recursos hídricos, que amplia suas probabilidades de sucesso nas

etapas de formulação e implementação inicial.

O desenvolvimento e implementação de novos modelos de gestão, no setor dos recursos

hídricos, nos permite supor que estão ocorrendo modificações nos de padrões atuação dos

atores envolvidos, quer nas relações intergovernamentais, quer naquelas entre esfera pública

e sociedade. E, ainda, que essas eventuais transformações estariam ligadas a especificidades

desse tipo de política.

(I) - de São Paulo
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Para desenvolver um estudo que contemplasse os aspectos a serem abordados, destacou-se,

dentre as políticas em curso, o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do

Guarapiranga - PSABG, cujo objetivo básico seria impedir o processo de deterioração da

qualidade da água do Sistema Guarapiranga - responsável por 20% do abastecimento da

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) - evitando um colapso iminente, previsto pelas

agências governamentais, cujos primeiros sinais visíveis se manifestaram através da excessiva

proliferação de algas na represa, que causaram forte odor e gosto na água potável distribuída

à população.

Esse Programa está ligado a um tema bastante discutido nas agências governamentais e na

mídia, pois desde a criação das Zonas de Proteção aos Mananciais da RMSP, grandes

modificações ocorreram na área da represa Guarapiranga, na região sul do município de São

Paulo.

O objetivo principal dessa legislação - disciplinar o uso do solo para proteger os mananciais

de interesse da RMSP - não foi atingido, ao contrário, o que se observou foi um intenso

processo de ocupação irregular e inadequada da região, que vem se intensificando nos

últimos anos, em especial através de loteamentos clandestinos de caráter habitacional para a

população de baixa renda.

Essa ocupação é considerada irregular e inadequada porque é feita a revelia da legislação e

de maneira altamente lesiva ao ambiente circundante, interferindo diretamente na qualidade

das águas do reservatório.

"Os loteamentos irregulares, além de apresentarem os problemas de erosão e da falta de

infra-estrutura (...), são os principais responsáveis pela expansão urbana descontrolada

que avança sobre reservas ecológicas e compromete hoje as áreas de proteção aos

mananciais. Resultados da pobreza, que atinge mais da metade da população urbana, e da

lógica do mercado imobiliário e fundiário, cujo trabalho objetiva supervalorizar o preço

dos imóveis localizados em áreas adequadas à ocupação, tais loteamentos constituem a

maior evidência das dificuldades reais de se conduzir o processo de urbanização de forma

racional, otimizando os investimentos públicos e preservando o equilíbrio

ambiental. "(Ancona,1993:421)



Apesar disso, apenas vinte anos após a promulgação da Lei é que se consegue promover um

programa mais amplo para a região, elaborado em curtíssimo prazo e mobilizando vários

setores.

Uma evidência clara de que o tema proteção aos mananciais e a problemática que o envolve

são bastante complexos é o fato de a tão necessária revisão de sua legislação ter sido

aprovada apenas em outubro de 1997, apesar de todos os estudos e negociações promovidos

durante todo este período.

Por quê foi tão dificil conciliar os interesses dos diferentes setores do governo e da

sociedade, uma vez que, já há algum tempo, se tomou emergencial a questão do

abastecimento de água para a Metrópole?

Por quê foi possível implementar o PSABG tão rapidamente, e a revisão da Legislação se

arrastou por tanto tempo?

Basicamente, presume-se que foram dois os fatores que conferiram velocidade ao processo

de elaboração do Programa e garantiram sua implementação praticamente imediata.

Em primeiro lugar, como foi visto, existia o problema das algas na represa, expondo, o

Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, com a prefeita recém-empossada, a pressões e

questionamentos, oriundos da imprensa e da população, o que fez com que a situação fosse

tratada como emergencial.

"A alga presente na água da Guarapiranga chegou às torneiras dos bairros habitados pela

elite paulistana e, com odor e gosto desagradáveis, trouxe para a consciência pública a

questão da preservação de um patrimônio - a represa - cujo valor econômico ou social é

inestimável". e)

Outro fator que interferiu de maneira decisiva foi a oportuna possibilidade de captar recursos

destinados a promover ações específicas na área de controle da poluição de recursos

hídricos, através do Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, que

foram utilizados para implementar o PSABG.

Com relação à Lei de Proteção aos Mananciais, a sua recente aprovação, na Assembléia

Legislativa, foi o resultado do equacionamento de múltiplos interesses e envolveu fortes

e) Erminia Maricato. Folha de São Paulo, 15/6/91.
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disputas no decorrer de diferentes Governos, os quais se alternaram no propósito de tratar

das questões de caráter ambiental.

O fato de não existirem pressões significativas para o prosseguimento do processo, e sim ,

para o seu retardamento, determinou a lentidão das negociações e a protelação do

entendimento entre os diferentes grupos de interesse envolvidos.

Será analisado aqui, portanto, o processo que determinou a elaboração do PSABG,

buscando identificar, nas relações que se estabeleceram entre os diferentes atores, os

conflitos que afloraram e as articulações construídas.

Na pnmeira parte do trabalho será apresentada uma perspectiva genérica da temática

ambiental, especificando, para o Brasil, a emergência e o desenvolvimento da legislação

específicapara o meio ambiente e seu Sistema de Gestão.

Uma vez que a análise pretendida envolve um programa ligado à proteção de recursos

hídricos, julgou-se conveniente e necessário incluir,na segunda parte, informações sobre esse

setor, diretamente ligado ao setor de meio ambiente, e que, no desenvolvimento de suas

atividades, reúne atores e conflitos comuns. Inclusive, é nesse setor que estão sendo

desenvolvidasexperiências inovadoras de gestão.

Delimitado o tema, na terceira parte será apresentado o quadro teórico que norteou os

procedimentos empíricos. Foram destacados, da teoria que trata da análise do processo

decisório, de formulação e implementação de políticas públicas e da metodologia de

avaliação, os aspectos que foram considerados relevantes para o desenvolvimento do estudo

relativo ao Programa de SaneamentoAmbiental da Bacia do Guarapiranga.

A análise privilegiou, principalmente, os aspectos políticos da etapa de formulação do

Programa, em especial, aqueles relativos aos conflitos evidenciados, às articulações e aos

pactos firmados

Em seguida, na quarta parte, após conhecer o Programa, seus antecedentes e seu processo de

elaboração, procederemos a uma análise político-institucional, identificando os atores

envolvidos , o arranjo institucional utilizado, os mecanismos de decisão, os modos de
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representação de interesses dos atores sociais e, finalmente quem perde e quem ganha com a

implementação do Programa.

Assim, após percorrer essas diferentes etapas, na conclusão, será possível responder às

questões apontadas e indicar alguns caminhos a seguir, que, provavelmente, possibilitarão

conferir maior rapidez ao processo decisório e assegurar maior eficiência e eficácia possíveis

na implementação de políticas públicas, em especial no setor ambiental, que carece de ações

urgentes que visem a adequada gestão e .a efetiva preservação dos recursos naturais

disponíveis, sob pena do seu esgotamento ou profundo comprometimento, para um futuro

próximo, com conseqüências bastante graves, tanto para o desenvolvimento econômico,

quanto para a qualidade de vida das populações.
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CAPÍTULO I

A TEMÁTICA AMBIENTAL E A LEGISLACÃO

"As grandes cidades latino-americanas são uma catástrofe ecológica que não
se pode entender, muito menos modificar, dentro de uma ecologia surda ao
clamor social e cega em relação ao compromisso político. "
(Eduardo Galeano)

o estudo de uma política pública, como o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do

Guarapiranga, sob a perspectiva de atores e conflitos em seu processo de formulação e

implementação, envolveu a abordagem de questões bastante amplas e diversificadas, que, no

entanto, guardam relações entre si de dificil dissociação.

Para tanto, houve a necessidade de conhecer a dinâmica que cerca o setor ambiental no

Brasil, o que tomou obrigatório examinar a atuação do setor público, do setor privado e suas

interfaces; o processo de inserção da componente ambiental na legislação, nas políticas de

desenvolvimento urbano, no planejamento regional, nos movimentos sociais setoriais; a

descentralização política e administrativa (em especial a partir da promulgação da

Constituição Federal de 1988), que vêm possibilitando experiências bastante inovadoras no

plano local; o processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas; as

recentes alterações nas relações Estado- Sociedade e nos padrões de atuação de políticos e

burocratas. O resultado dessa investigação encontra-se resumido brevemente neste capítulo e

nos dois próximos.

Aqui estão sendo apresentadas as informações consideradas relevantes para o conhecimento

da temática ambiental e para a compreensão do quadro atual das políticas para o meio

ambiente no Brasil.

As preocupações com o meio ambiente começaram a tomar corpo na década de sessenta, nos

países mais desenvolvidos, com as primeiras constatações relativas à iminência da extinção
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dos recursos naturais, com as demonstrações de exaustão do processo produtivo intensivo e

que gerava a degradação do meio ambiente. e)
Aliado a isso, a divulgação do relatório do Clube de Roma, "Limits to Growth ", sobre a

ameaça do esgotamento dos recursos naturais e da degradação irreversível do meio

ambiente, propiciaram as condições necessárias e suficientes para que a Organização das

Nações Unidas - ONU, convocasse, em 1972, a primeira Conferência das Nações Unidas

sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia.

Nessa Reunião, estavam presentes países integrantes das Nações Unidas, que, no entanto,

divergiam a respeito das atitudes a tomar para evitar os danos causados ao meio ambiente.

"De um lado os países ricos querendo estabelecer normas internacionais de controle

ambiental e restrições ao crescimento econômico, para se evitar qualquer acréscimo em

termos defontes de poluição. De outro lado ospaíses pobres, depositários de dois terços da

população do planeta, querendo as indústrias para se desenvolverem e resolver suas

dificuldades sociais. " (Capobianco, 1992: 14)

Os resultados da Conferência de Estocolmo, não foram os esperados. Além de uma

Declaração de Princípios, foi criado o Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente -

PNUMA, e apenas os países industrializados definiram o propósito de implantar rígidos

sistemas internos de controle ambiental.

Conforme será visto mais adiante, no Brasil foi criada, pelo Governo Federal, a Secretaria

Especial do Meio Ambiente - SEMA, obviamente com o objetivo de fazer frente às pressões

internacionais, ampliadas principalmente pela declaração do representante brasileiro na

Conferência, que afirmou ser a pobreza a pior poluição e convidou a todos para que viessem

poluir o Brasil. Ao mesmo tempo, no Plano Nacional de Desenvolvimento - PND, elaborado

logo após, no início do governo Geisel, constavam alusões às imposições internacionais com

relação à proteção ambiental, as quais, acreditava-se, tinham por objetivo impedir o

desenvolvimento do País.

Assim, enquanto nos países do Norte se restringiam os males da poluição, para os países do

Sul foram migrando as indústrias poluidoras.

e) - Os "Estados Unidos e diversos países da Europa começavam a sofrer as graves conseqüências ambientais do eufórico e
exponencial crescimento industrial do pós-guerra, principalmente no que diz respeito à poluição das águas .e do
ar". (Capobianco, 1992:)



Aos poucos, começaram a aparecer os resultados dessa estratégia. As restrições, impostas

apenas em determinados países, não lograram conter a degradação que se propagava

independentemente de fronteiras nacionais, atingindo indiscriminadamente toda a população

global, em maior ou menor escala dependendo de sua situação fisica e econômica.

A criação, em 1983, da Comissão das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, Comissão

Brundtland, possibilitou - através de um longo estudo, desenvolvido durante quatro anos, em

diferentes países - a identificação de toda a problemática que afetava o meio ambiente

mundialmente.

Em seu relatório final, em 1987, ''Nosso Futuro Comum", que deveria orientar as futuras

ações da ONU, além das constatações já citadas, foi apresentada uma nova forma de abordar

o desenvolvimento econômico.

No caso, a utilização racional e sustentável dos recursos naturais foi apontada como uma das

maneiras de reverter o quadro de degradação existente.

Esse novo conceito, relacionando ecologia e economia, o desenvolvimento sustentável, veio

a se transformar no tema da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e

Desenvolvimento, convocada em 1989 e realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro, a

Eco 92.

A realização da Eco - 92 foi apenas o início de um processo que deverá desenvolver-se de

acordo com as posturas adotadas por cada nação envolvida na tentativa de celebrar acordos

sobre os problemas ambientais globais.

Não há como negar que a última década foi profundamente marcada pela emergência ou

intensificação dos problemas socioambientais.

De qualquer forma, a questão ambiental está inserida definitivamente na agenda mundial,

envolvendo agências não-governamentais, grupos comunitários, parte do empresariado,

grupos e instituições científicos, além de setores da estrutura estatal e agências

intergovernamentais.

Não há como desvincular, atualmente, questões ambientais de questões econômicas, da

mesma forma, não há como tratá-las independentemente da política e dos interesses em

termos globais.

Eduardo Viola é um estudioso do ambientalismo, em seus trabalhos podem ser encontrados,

principalmente, estudos sobre a emergência do ambientalismo, seu desenvolvimento e

expansão. Segundo ele, o ambientalismo, surgido como um movimento reduzido de pessoas
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preocupadas com o mero ambiente, logrou disseminar seus valores e propostas pelas

estruturasgovernamentais, entre os grupos comunitários de base, a comunidade científica e o

empresariado, transformando-se num capilarizadomovimento multissetorial.Ç)

Em seu artigo "A Dinâmica do Ambientalismo e o Processo de Globalização ", ele

apresenta três abordagens teóricas que vêm sendo utilizadas para a análise do ambientalismo

: o grupo de interesse, o novo movimento social e o movimento histórico. (Viola,1992)

Ao eleger o último enfoque para analisar a dinâmica política internacional, enfatiza que o

processo de consolidação do ambientalismo como movimento histórico produz impactos nas

clivagens do sistema mundial.

"Hoje podem-se definir duas linhas de cleavage na dinâmica política internacional: a

primeira sendo entre as forças cujos interesses e orientação localizam-se dentro do Estado-

Nação (nacionalistas) versus as forças cujos interesses e orientação localizam-se na escala

mundial (globalistas) .. a segunda entre as forças que assumem a proteção ambiental como

uma dimensão fundamental (ambientalistas) versus as forças que são indiferentes ou

contrárias à proteção ambiental (não-ambientalistas). A combinação entre essas duas

linhas de cleavage permite diferenciar quatro grandes forças atuantes no sistema mundial:

nacionalistas, globalistas, ambientalistas-nacionalistas e ambientalistas-giobalistas. "C)

(Viola, 1992: 9)

Para ele, a posição do Brasil pode ser enquadrada no globalismo com sensibilidade

ambiental, o que atribui à influência de alguns fatores preponderantes: a crise do modelo

desenvolvimentista brasileiro na década de oitenta, que vem produzindo uma significativa

aberturana opinião pública para a idéia de desenvolvimento sustentável; a mudança ocorrida

no Governo Collor - do nacionalismo de Sarney para o globalismo com sensibilidade

(') - Viola(l987,1992a)
cs) - "Os nacionalistas defendem economias protecionistas, forças armadas poderosas e o papel do Estado-Naçao como entidade
superior da ordem internacional. "
"Os globalistas defendem economias abertas ao mercado mundial. um papel central para as corporações transnacionais, um
desarmamento parcial e um avanço gradual da ONU. limitando parcialmente o poder dos Estados-Naçoes na direção de um estado
supra-nacional baseado na estrutura estratificada de países. "
"Os ambientalistas nacionalistas, existentes quase exclusivamente nos países ricos, preocupam-se pela proteção ambiental no
interior de seus respectivos Estados. ainda que reconheçam a necessidade de algumas reformas marginais na ordem internacional
necessárias à viabilização de melhoras no âmbito nacional."
"Os ambientalistas-globalistas consideram insustentável o modo de vida perdulário e os sistemas produtivos energeticamente
ineficientes predominantes atualmente nos países ricos e advogam por reformas profundas na ordem internacional com o objetivo
de viabilizar a proteção ambiental nos respectivos espaços nacionais."
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ambiental de Collor - o que foi reforçado pela realização da Eco-92 no país; a matriz

energética brasileira, fundada em recursos naturais renováveis, configura-se corno urna

vanguarda mundial de urna nova matriz, orientada para a sustentabilidade, contrastando com

a quase totalidade dos países que é fortemente dependente de combustíveis fósseis ou

nucleares.

No Brasil a temática ambiental foi tratada, durante um longo período, corno uma questão

secundária, tendo em vista as grandes questões consideradas emergenciais relativas ao

processo de desenvolvimento do país.

É possível localizar algumas preocupações com o meio ambiente no período Imperial e no

início da República (6). Ainda assim, as cidades brasileiras do início do século já necessitavam

de algumas medidas de controle sanitário - destinadas a solucionar problemas emergentes de

insalubridade - e de intervenções urbanísticas, com o objetivo de organizar, modernizar e

embelezar seus espaços centrais, que apresentavam sinais de congestionamento. (Ancona,

1993)

Apesar disso, no decorrer do tempo, pouco foi feito para prevenir os efeitos nocivos que os

processos de produção (agrícola ou industrial) causariam ao meio ambiente natural e urbano.

Apenas nos anos setenta, e, acredita-se, por pressões internas e externas, começaram a tornar

forma os quadros político-institucional e normativo, que foram reunindo, gradativamente,

condições para a gestão mais adequada dos recursos naturais, tendo em vista o cenário

ambiental brasileiro.

No que se refere, principalmente, às áreas urbanas, de acordo com Ancona(1993), a partir de

1969 e até o início da década de 80, a problemática ambiental foi tratada com medidas

atenuantes no tocante a alguns efeitos negativos do industrialismo. Entre 1970 e 1980, foram

implementadas duas linhas básicas de políticas públicas para o meio ambiente : o

estabelecimento de padrões e controles quanto ao lançamento de poluentes no ar, na água e

no solo, e o zoneamento territorial, que circunscreveu áreas críticas de poluição industrial e

tentou impor metas geopolíticas e racionalidade técnica ao processo de urbanização.

A criação, em 1967, do Sistema Financeiro de Saneamento - SFS, aliado ao Plano Nacional

de Saneamento - PLANASA, e ainda, a instituição das primeiras oito Regiões

f) - 1882 - medidas de proteção aos mananciais da Cantareira.
- 1894 - Decreto Estadual n. o 233 - Código Sanitário. entre outros.
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Metropolitanas - Lei Complementar Federal n.? 14/73 - foram passos importantes para o

encaminhamentodas questões citadas por Ancona.

Uma experiência na esfera estadual, que merece destaque foi o Plano Metropolitano de

Desenvolvimento Integrado (PMDI, 1971), que estabeleceu diretrizes e propostas

globalizantes, com o objetivo de orientar a ação do Governo na Região Metropolitana de

São Paulo.

No plano municipal foi também relevante o estabelecimento da Legislação de Parcelamento,

Uso e Ocupação do Solo (1972) para a cidade de São Paulo, e a elaboração do Plano

Diretor.

Não é pequeno o número de autores que consideram a Constituição Federal de 1988 como

um dos principais avanços no setor ambiental (\ tanto no que se refere ao instrumento legal

em si, como aos desdobramentos que possibilitou em termos do desenvolvimento

institucional, da descentralização e da gestão mais democrática das cidades, que vêm

envolvendo principalmente a ampliação da participação da sociedade no processo

decisório.(8)

"O principal marco da ação pública para a área ambiental é a Constituição Federal de

1988, pois foi o resultado de forte conscientização da população brasileira e mobilização.

O capítulo de meio ambiente é inovador e avançado. Considera-se que a efetividade dos

direitos deve ser garantida pelo poder público e pela coletividade. É novidade também a

ação concorrente entre as três esferas da federação: União, estados e municípios, como co-

responsáveis pela garantia da qualidade ambiental. Na verdade amplia o papel dos estados

e municípios para exercitarem políticas ambientais. "(Ferreira & Siviero, 1997:64)

Outra decorrência da Constituição Federal foi a elaboração das Constituições Estaduais, das

Leis Orgânicas dos Municípios e de Planos Diretores obrigatórios para cidades com mais de

vinte mil habitantes.

() -Ancona (1993), Ferreira & Siviero (1996), Feldman (1989), Menezes (1997).
(8) Desde então, as inovações de que se tem notícia, estão ligadas a experiências desenvolvidas no âmbito do poder local, uma vez que a
política ambiental federal vem declinando gradativamente, principalmente no que se refere ao meio urbano. (Ferreira & Siviero,1997:65)
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"Coincidindo com o reconhecimento da necessária integração entre políticas ambientais e

políticas de desenvolvimento, a Constituição Federal de 1988 e a Constituição Estadual de

1989 representam marcos obrigatóriospara a revisão da legislação ambiental.

No caso específico do Município de São Paulo, a Lei Orgânica, aprovada em 4 de abril de

1990, consolidou vários princípios de uma abordagem integrada da política urbana e

ambiental, resultando em largo avanço em objetivos e diretrizes para a gestão do meio

ambiente urbano. A importância e abrangência dos dispositivos da Lei Orgânica, relativos

à questão ambiental, tornam-napremissa fundamental para a elaboração do Plano Diretor

de São Paulo, não apenas por seu papel jurídico-institucional, mas também em função do

nível de avanços em consensos políticos, sociais e técnicos, que seu conteúdo reflete. "

(Ancona, 1993 :414)

Hoje, de acordo com Viola (1992), a importância discursiva da questão ambiental traduziu-

se numa legislação comparativamente avançada, não acompanhada pelos comportamentos

individuais, que estão muito aquém da consciência ambiental presente no discurso.

"As políticas ambientais estão hoje a meio caminho entre um discurso-legislação bastante

ambientalizado e um comportamento individual-social muito predatório, sendo que por um

lado as políticas têm contribuído para estabelecer um sistema de proteção ambiental no

país, mas por outro lado o poder político é incapaz de fazer cumprir pelos indivíduos e

pelas empresas uma proporção importante da legislação ambiental. " (Viola, 1992: 11)

A seguir, será exposto o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, desde sua

criação até os dias de hoje (9). Basicamente serão descritas as ocorrências consideradas mais

relevantes, identificadas através do exame da legislação específica, que foi complementado

com consultas a documentos e publicações institucionais, periódicos, entre outras fontes.

(~ - A data limite deste estudo foi dezembro de 1997



1- A Política Nacional do Meio Ambiente

Apesar de outras ações terem colaborado para a ampliação da atuação do Estado no setor

ambiental, o primeiro passo para o desenvolvimento de um quadro institucional específico

foi, como visto acima, em 1973, no Governo Médici, a criação, pelo Decreto n." 73.030, da

Secretaria Especial para o Meio Ambiente, SEMA, vinculada ao Ministério do Interior, que

permaneceu em atividade, com várias modíficações, até 1989, quando foi finalmente criado o

Ministério do Meio Ambiente.

À SEMA foram atribuídas as seguintes competências :

a) acompanhar as transformações do ambiente através de técnicas de aferição direta e

sensoreamento remoto, identificando as ocorrências adversas, e atuando no sentido de sua

correção;

b) assessorar órgãos e entidades incumbidas da conservação do meio ambiente, tendo em

vista o uso racional dos recursos naturais;

c) promover a elaboração e o estabelecimento de normas e padrões relativos à preservação

do meio ambiente, em especial dos recursos hídricos, que assegurem o bem-estar das

populações e o seu desenvolvimento econômico e social;

d) realizar diretamente ou colaborar com os órgãos especializados no controle e fiscalização

das normas e padrões estabelecidos;

e) promover, em todos os niveis, a formação e treinamento de técnicos e especialistas em

assuntos relativos a preservação do meio ambiente;

f) atuar junto aos agentes financeiros para a concessão de financiamentos a entidades

públicas e privadas com vistas à recuperação de recursos naturais afetados por processos

predatórios ou poluidores;

g) cooperar com os órgãos especializados na preservação de espécies animais e vegetais

ameaçadas de extinção, e na manutenção de estoques de material genético;

h) manter atualizada a Relação de Agentes Poluidores e Substancias Nocivas, no que se

refere aos interesses do País;
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i) promover, intensamente, através de programas em escala nacional, o esclarecimento e a

educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a

conservação do meio ambiente.

o Sistema Nacional do Meio Ambiente foi constituído no Governo do Presidente João

Batista Figueiredo, pela Lei n." 6.938, em 1981, no entanto, só foi regulamentado através do

Decreto n." 88.351, em 1983, sofrendo posteriormente várias alterações, como veremos a

seguir.

Em sua primeira versão, o SISNAMA reunia em sua estrutura o recém criado Conselho

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, como seu Órgão Superior, com a função de

assistir ao Presidente da República na formulação de diretrizes para a Política Nacional do

Meio Ambiente - PNMA, estabelecida através da mesma Lei.

Como órgão Central do Sistema, caberia à SEMA promover, disciplinar e avaliar a

implementação da PNMA. Aos demais órgãos Setoriais, Seccionais e Locais, nos âmbitos

Federal, Estadual e Municipal, caberia executar programas e projetos e, ainda, controlar e

fiscalizar as atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, nas suas respectivas

áreas de jurisdição.

A Política. Nacional do Meio Ambienter'") tinha por objetivo a preservação, melhoria e

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao

crescimento socio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo

em vista o uso coletivo;

11- racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar;

111- planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a

proteção dos recursos ambientais;

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;

eo) -Art.2° da Lei n. o 6.938/81.
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VIII - recuperação de áreas degradadas;

IX - proteção. de áreas ameaçadas de degradação;

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade,

objetivando capacitá-la para participação ativa na proteção do meio ambiente.

Os objetivos visados pela Política eram:

I - a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

H - a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao

equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal,

dos Territórios e dos Municípios;

IH - o estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao

uso e manejo dos recursos ambientais;

IV - o desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso

racional dos recursos ambientais;

V - a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e

informações ambientais e' a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

VI - a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional

e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico

propício à vida;

VII - a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins

econômicos.

Os instrumentos previstos para a PNMA eram:

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

II - o zoneamento ambiental;

III - a avaliação de impactos ambientais;

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de

tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental;

16



VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de

relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;

VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de defesa ambiental;

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.

Nos diferentes governos que se seguiram, o tratamento da questão ambiental foi atribuído a

mais dois Ministérios, que foram criados, ou sofreram restruturações, no caso o Ministério

de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, em 1985, Decreto n." 91.145, e o Ministério

da Habitação Urbanismo e Meio Ambiente, em 1987, Decreto n." 95.075.

Em 1988, o Decreto n." 96.634 transfere, do MHU para o MINTER, o CONAMA e a

SEMA. No ano seguinte, a Lei n." 7.735/89, extingue a SEMA, criando o Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - mAMA, vinculado ao

MINTER, transferindo-lhe todos os recursos e atribuições da antiga Secretaria Especial do

Meio Ambiente.

No mesmo ano, a Lei n." 7.804/89 altera significativamente o SISNAMA, criando como seu

órgão superior o Conselho Superior de Meio Ambiente - CSMA, transformando o

CONAMA em órgão consultivo e deliberativo, adotando-o para assessorar, estudar e propor

ao CSMA diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais,

além de deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

O mAMA, agora com todas as funções de SEMA, tomou-se o órgão Central do

Sistema.t ")

A Lei n." 8.028, de 1990,C2) altera novamente o SISNAMA, criando uma Secretaria de

Meio Ambiente, como órgão de assistência direta ao Presidente da República, com a

:finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades relativas à Política

(11) _Art.20 da Lei n. o 7.735/89. .
(12) _ Extingue o MINTER e o CSMA; em seu art.35 altera a Lei n06.938/81, em seus artigos 1~ 6° e 8°; em seus arts.36 e 37 altera os
arts. 2° e 4°, respectivamente, da mesma lei acima citada.
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Nacional do Meio Ambiente e à preservação, conservação e uso racional dos recursos

naturais renováveis.

Assim, o SISNAMA passou a atuar com a seguinte estrutura:

I - Órgão Superior: o Conselho de Governo;

I! - Órgão Consultor e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

Ill - Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República;

IV - Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - mAMA.

Em 1992, através da Lei n." 8.490, a Secretaria do Meio Ambiente foi transformada em

Ministério do Meio Ambiente

Em seguida, em 1993, através da Lei n." 8.746, o MMA passa a denominar-se Ministério do

Meio Ambiente e da Amazônia Legal.

No atual, governo de Fernando Henrique Cardoso, a gestão dos recursos hídricos foi incluída

no Ministério do Meio Ambiente, passando então a denominar-se Ministério do Meio

Ambiente Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

2 - A Política Estadual do Meio Ambiente

o Decreto Estadual n." 24.932 em 1986, no governo Montoro, constituiu o Sistema Estadual

do Meio Ambiente, criando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (regulamentada pelo

Decreto Estadual n.? 24.933/86),com a seguinte estrutura:

I - Órgãos Centrais: Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, criado pelo

Decreto n." 20.903/83, junto ao Gabinete do Governador; Grupo Executivo do Meio

Ambiente.

I! - Órgão setoriais, integrados nas estruturas das Secretarias de Estado e Entidades

Descentralizadas;

lI! - Órgãos locais.
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A Lei n.? 9.509, de 20 de março de 1997, estabeleceu a Política Estadual do Meio Ambiente,

constituindo, também, o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental,

Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos

Naturais - SEAQUA, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal e o artigo 193 da

Constituição Estadual.

A Política Estadual do Meio Ambiente tem por objetivo garantir a todos da presente e. das

futuras gerações, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum

do povo e essencial à sadia qualidade de vida visando assegurar, no Estado, condições ao

desenvolvimento sustentável, com justiça social, aos interesses da seguridade social e à

proteção da dignidade da vida humana e atendidos os seguintes principios.r'")

I - adoção de medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para

manter e promover o equilíbrio ambiental e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a

degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais

negativos e recuperando o meio ambiente degradado;

11- planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;

111- definição , implantação e administração de espaços territoriais e seus componentes,

representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos;

IV - realização do planejamento e zoneamento ambiental, considerando as características

regionais e locais, e articulação dos respectivos planos, programas e ações;

V - controle e fiscalização de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos .

que, direta ou indiretamente, possam causar degradação ao meio ambiente, adotando

medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes;

VI - controle e fiscalização da produção, armazenamento, transporte, comercialização,

utilização e do destino final de substâncias, bem como do uso de técnicas, métodos e

instalações que comportem risco à vida, à qualidade de vida, ao meio ambiente, inclusive do

trabalho;

VII - realização periódicas de auditorias ambientais nos sistemas de controle de poluição e .I

nas atividades potencialmente poluidoras;

VIII - informação da população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente,

nos alimentos, na água, no solo e no ar , bem como o resultado das auditorias ambientais;

(13) Artigo 2 o da Lei 9509/97.
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IX - exigência para que todas as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento

ambiental, adotem técnicas que minimizem o uso de energia elétrica e água, bem como o

volume potencial poluidor dos efluentes líquidos, gasosos e sólidos;

X - promoção da educação e conscientização ambiental com o fim de capacitar a população

para o exercício da cidadania;

XI - preservação e restauração dos processos ecológicos das espécies e dos ecossistemas;

XII - proteção da flora e da fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos

e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, que

provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a

extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de

seus espécimes e subprodutos;

XIII - fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação genética;

XIV - instituição de programas especiais mediante a integração de todos os órgãos públicos,

incluindo os de crédito, objetivando incentivar os proprietários e usuários de áreas rurais a

executarem as práticas de conservação dos recursos ambientais, especialmente do solo e da

água, bem como a preservação e reposição de matas ciliares e replantio de espécimes nativas;

XV - estabelecimento de diretrizes para a localização e integração das atividades industriais,

considerando os aspectos ambientais, locacionais, sociais, econômicos e estratégicos;

XVI - instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,

saneamento básico e transporte;

XVII - imposição ao poluidor de penalidades e da obrigação de recuperar e/ou indenizar os

danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins

econômicos, através de atos administrativos e de ações na justiça, sem prejuízo das demais

penalidades previstas em lei, incumbindo, para tanto, os órgãos competentes, da

administração direta, indireta e fundacional da obrigação de promover as medidas judiciais

para a responsabilização dos causadores da poluição e da degradação ambiental, esgotadas as

vias administrativas;

XVIII - restrição à participação das pessoas fisicas e jurídicas punidas e/ou condenadas por'

atos de degradação ambiental em licitações promovidas pelos órgãos da administração direta,

indireta ou fundacional do Estado ou de por eles serem contratadas, bem como ao acesso a

beneficios fiscais e créditos oficiais do Estado;
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XIX - incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento e à capacitação tecnológica para a resolução

dos problemas ambientais e promoção das informações sobre estas questões;

XX - promoção e manutenção do inventário e do mapeamento da cobertura vegetal nativa,

visando à adoção de medidas especiais de proteção, bem como promoção do reflorestamento

em especial, às margens dos rios, lagos, represas e das nascentes, visando à sua perenidade;

XXI - estímulo e contribuição para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com

plantio de árvores preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente à consecução de

índices mínimos de cobertura vegetal; e

XXII - incentivo e auxílio técnico às associações de proteção ao meio ambiente, constituídas

na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação.

Com relação aos seus objetivos a Política Estadual do Meio Ambiente visará.I'")

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

11- à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativas à qualidade ambiental e

ao equilíbrio ecológico, com o fim de assegurar a todos o direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado;

111- ao estabelecimento de critério e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas

ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização

sustentada e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio

ecológico propício à vida;

V - à imposição ao poluidor, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e

ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos;

VI - ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias orientadas para o uso sustentado dos

recursos ambientais

VII - à disponibilização de tecnologias de manejo sustentado do meio ambiente; e

VIII - à conscientização pública para a preservação do meio ambiente, através da divulgação

de relatórios anuais sobre a qualidade ambiental no Estado, da divulgação de dados e

informações ambientais e da promoção de campanhas educativas.

(14) artigo 4 o da Lei 9509/97.
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o SEAQUA tem por objetivo organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades

da administração direta, indireta e fundacional instituídas pelo poder público, assegurada a

participação da coletividade, para a execução da Política Estadual do Meio Ambiente

visando à proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso sustentável dos

recursos naturais.

Para tanto, sua estrutura foi estabelecida como se segue:

I - Órgão Central: Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA, com a finalidade de

planejar, coordenar, supervisionar, controlar, como órgão estadual a Política Estadual do

Meio Ambiente, bem como as diretrizes governamentais fixadas para administração da

qualidade ambiental;
11 - Órgãos executores: os instituídos pelo Poder Público Estadual com a finalidade de

executar e fazer executar, como órgão estadual, a política e diretrizes governamentais fixadas

para a administração da qualidade ambiental;

111 - Órgãos setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da administração estadual direta,

indireta e fundacional, cujas atividades estejam associadas às de proteção da qualidade

ambiental e de vida ou àqueles de disciplinamento de uso dos recursos ambientais e aqueles

responsáveis por controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e

substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e meio ambiente;

IV - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e

fiscalização ambientalnas suas respectivas áreas de atuação.

3- A Legislação de Proteção aos Mananciais C5
)

A Legislação Estadual de Proteção aos Mananciais - Lei n." 898/75, Lei n." l.172/76,

Decreto n." 9.714/77 - é pioneira no País em sua conceituação que explicita a noção de

preservação do Meio Ambiente, como forma de assegurar a qualidade da água para o

abastecimento.

(15) _ Ver Relatório SEMPLA (1994)
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A partir das diretrizes do PMDI, a LPM estabeleceu, através do modelo de uso e ocupação

do solo, a população de saturação da bacia protegida e mais o controle de tratamento dos

efluentes líquidos das diversas atividades que nela vierem a se implantar.

o modelo foi definido a partir da situação existente na época na Bacia do Guarapiranga, e foi

extrapolado genericamente para as demais bacias, tendo como pressupostos básicos:

a)que o risco da poluição é tanto maior quanto mais próximo dos mananciais se

desenvolverem as atividades;

b)que já existiam implantados nas bacias núcleos urbanos, havendo uma tendência à

concentração de população nos mesmos e em suas vizinhanças;

c) que as diversas atividades desenvolvidas nas bacias geram quantidades diferentes de cargas

poluidoras.

Considerando esses fatores, foi definida a população máxima admissível e a sua distribuição

na bacia de acordo com densidades diferenciadas em função de sua proximidade aos corpos

d'água e/ou das áreas urbanizadas.

Nesse sentido, foram instituídas as áreas de primeira categoria, destinadas à preservação

absoluta, e áreas de segunda categoria, classificadas em áreas A,B e C.

As áreas de classe A eram aquelas efetivamente urbanizadas para as quais foi definida uma

densidade máxima de ocupação de cinqüenta habitantes por hectare.

Para as áreas de classe B, contíguas às de classe A, e para as de classe C foram estabelecidas

densidades máximas variando entre seis e trinta e quatro habitantes por hectare, em função

da distância e do porte das áreas de classe A e também da distância em relação aos corpos

d'água.

A LPM também definiu outras exigências urbanísticas para auxiliar no controle e adequação

da futura ocupação: Taxa de ocupação, Coeficiente de Aproveitamento, Índice de Elevação,

Taxa de Impermeabilização, Quota Ideal de Terreno.

Considerando o período de mais de vinte anos da vigência da Lei, podem ser identificadas

algumas dificuldades, enfrentadas pelo poder público, para a adequada gestão das Zonas de

Proteção aos Mananciais - ZPMs, as quais determinaram a sua revisão: destinação

insuficiente de recursos humanos e materiais para a fiscalização; a não adoção de algumas

medidas propostas pelo PMDI; a ação nem sempre integrada do poder público, onde órgãos

setoriais adotaram medidas contrárias à preservação dos mananciais; a não implantação de

23



infra-estrutura de captação e afastamento de esgotos; a necessidade de um corpo técnico

altamente treinado para a aplicação de uma legislação considerada bastante complexa.

o processo de revisão da LPM foi iniciado em 1989, pela Secretaria de Habitação e

Desenvolvimento Urbano do Estado, com os primeiros contatos com os municípios, que

foram interrompidos, em 1991, transferindo sua condução para a Secretaria do Meio

Ambiente.

Assim, em 1992, SMA desencadeou novamente o processo, contratando, através de

licitação, três empresas consorciadas para a elaboração de propostas com novos parâmetros

técnicos e as bases institucionais necessárias para adequar as questões ambientais de

preservação a um modelo mais realista.

O processo de discussão com os órgãos públicos e a sociedade civil organizada foi

coordenado, e amplamente negociado, por SMA até a aprovação da Nova Lei de Proteção

aos Mananciais em outubro de 1997.

Essa Nova Lei implanta a Política de Proteção e Recuperação dos Mananciais de interesse

regional do Estado de São Paulo, adotando a Bacia Hidrográfica como Unidade de

Planejamento e Gestão.

Define diretrizes e normas para o estabelecimento de Leis Específicas para cada APRM,

instituindo um Sistema de Gestão participativa, descentralizada e integrada.

Prevê Instrumentos de Planejamento e Gestão, visando a garantir a efetiva proteção e

recuperação desses mananciais.

Considera como Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRMs, uma ou mais

sub-bacias hidrográficas dos mananciais, as quais deverão ser criadas por Lei Específica e,

também, deverão estar inseridas em uma das Unidades de Gerenciamento de Recursos

Hídricos (previstas pelo Sistema integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos).

O estabelecimento e delimitação das APRMs deverão ser propostos pelo Conselho de Bacia

Hidrográfica - CBH, com deliberação do Conselho de Recursos Hídricos - CRB, ouvidos o

Conselho Estadual do Meio Ambiente e o Conselho de Desenvolvimento Regional - CDR.
·1,

A gestão das APRMs vincular -se-á ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos

Hídricos - SIGRB, ao Sistema de Meio Ambiente e ao Sistema de Desenvolvimento

Regional, e sua estrutura se compõe de:
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a) Órgão Colegiado: o CBH correspondente à Unidade. de Gerenciamento de Recursos

Hídricos - UGRHI, ou sub- comitê que dele receba delegação de competência.

b) Órgão Técnico: Agência de Bacia ou na sua inexistência, organismo indicado pelo CBH.

c) Órgãos da Administração Pública: aqueles responsáveis pelo licenciamento, fiscalização e

monitoramento.

4 - A problemática ambiental de São Paulo.

Encontramos em Ancona(1993) um resumo bastante adequado para descrever, em traços

rápidos, a problemática ambiental da cidade de São Paulo

"São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, sua Região Metropolitana abriga mais de

quinze milhões de habitantes e engloba trinta e nove municípios, dos quais vinte têm suas

áreas urbanas constituindo "mancha" urbana contínua de mil e quinhentos quilômetros

quadrados.

O Município da capital com nove milhões e quinhentos mil habitantes contém sessenta e

cinco por cento desse contingente populacional em novecentos quilômetros quadrados da

área urbanizada, sendo geográfica e funcionalmente o centro da Metrópole.

Seus problemas ambientais decorrem diretamente dessa condição e envolvem :

• poluição dos recursos naturais (água, solo e ar) e sonora;

• desequilíbrios ecológicos como inundações, intensificação dos processos erosrvos e

alterações do micro-clima;

• degradação da paisagem e do patrimônio ambiental natural e artificial, constituído por

edificios, conjuntos urbanos, monumentos, áreas verdes e espaços naturais de valor

histórico, cultural, artístico, paisagístico, ecológico, arqueológico e turístico;

• agravamento dos padrões de natimortalidade e riscos à saúde pública, provocados pela

falta de saneamento ambiental;

• acidentes e riscos relacionados com estocagem, circulação e uso de materiais radioativos,

explosivos, inflamáveis, tóxicos, etc.
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Esse conjunto de fatores interagindo em diferentes escalas, contribui para a deterioração da

qualidade de vida na cidade .Órgãos públicos, universidades, institutos de pesquisa e

entidades da sociedade civil já estudaram os fatores que a determinam e já diagnosticaram a

dinâmica de causas e efeitos que concorrem para o seu estabelecimento, sem, no entanto,

lograr resultados plausíveis na luta contra o avanço da degradação.

5 - A Política Municipal do Meio Ambiente C6
)

A Política Municipal do Meio Ambiente foi instituída pela Lei Orgânica do Município, objeto

do Capítulo V, artigos 180 a 190, sendo um dos instrumentos de estruturação da ação

governamental de preservação, proteção, conservação e recuperação do meio ambiente.

No âmbito da competência da municipalidade, as Diretrizes Gerais referentes ao Meio

Ambiente são estabelecidas através do artigo 180, com os seguintes objetivos:

• "O município, em cooperação com o Estado e a União, promoverá a preservação,

conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente."

A Lei Orgânica estabeleceu um sistema de administração, de aplicação preventiva e

normativa onde o município, mediante lei, organizará, assegurada a participação da

sociedade, sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e

desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais para coordenar,

fiscalizar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,

no que respeita a:

I - a formulação da política municipal de proteção ao meio ambiente;

11- planejamento e zoneamento ambientais;

111- estabelecimento de normas, critérios e padrões para a administração da qualidade

ambiental;

IV - conscientização e educação ambiental e divulgação obrigatória de todas as informações

disponíveis sobre o controle do meio ambiente;

C6
) - Ver Relatório GT <Mananciais, Portaria Municipal n. o 224/93.
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v - definição, implantação e controle de espaços territoriais e seus componentes a serem

especialmente protegidos, sendo a sua alteração e/ou suspensão permitidas somente através

de lei específica.

Para alcançar os objetivos, a Lei Orgânica estabelece também sua forma de atuação

repressiva, nos seguintes termos do artigo 182:

• "O município coibirá qualquer tipo de atividade que implique em degradação ambiental e

quaisquer outros prejuízos globais à vida,' à qualidade de vida e ao meio ambiente."

A sua forma de atuação se efetivará através das seguintes ações:

I - controlando e fiscalizando a instalação, proteção, estocagem, transporte, comercialização

utilização de técnicas, métodos e substâncias que comportam risco efetivo ou potencial à

qualidade devida e ao meio ambiente;

U - registrando, acompanhando e fiscalizando as concessões e direitos de pesquisa e

exploração de recursos naturais, renováveis ou não, no território do Município;

lU - realizando periodicamente auditorias nos sistemas de controle da poluição, de riscos de

acidentes das instalações e atividades de significativo potencial de degradação ambiental.

Ainda como ações complementares, o município prevê formas de responsabilizar o causador

do dano, objetivando a recuperação plena do meio ambiente (artigo 183), nos moldes da

Política Estadual do Meio Ambiente.

Quanto à fiscalização de materiais e resíduos considerados perigosos, por suas características

radioativas, o município estabelece o seguinte (artigo 184):

• "O Município fiscalizará em cooperação com o Estado e a União, a geração, o

acondicionamento, o armazenamento, a utilização, a coleta, o trânsito, o tratamento e o

destino final de material radioativo empregado em finalidade de cunho medicinal, de

pesquisa e industrial no município, bem como substâncias produtos e resíduos em geral

prevenindo seus efeitos sobre a população."

Quanto à atuação promocional relativa à proteção ao meio ambiente, a Lei Orgânica

estabelece nos artigos 186,187 e 185 o seguinte:
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• "O Município deverá recuperar e promover o aumento das áreas públicas para

implantação preservação e ampliação de áreas verdes, inclusive arborização fiutífera e

fomentadora da avifauna."

• "O Município adotará, como critério permanente na elaboração de novos projetos viários

e na reestruturação dos já existentes, a necessidade do plantio e a conservação de

árvores.

• "O Poder Público estimulará a criação e manutenção de unidades privadas de

conservação do meio ambiente em território do Município, na forma da lei."

• "O Município estimulará as associações e movimentos de proteção ao meio ambiente."

Quanto a questões relativas a arumais silvestres, a Lei Orgânica estabelece ações

promocionais e coercitivas (artigo 188):

• "O Município coibirá o tráfico de animais silvestres ou exóticos e de seus subprodutos,

sua manutenção em locais inadequados bem como protegerá a fauna local e migratória

do Município de São Paulo, nesta compreendidos todos os animais silvestres ou

domésticos, nativos ou exóticos."

• "Ficam proibidos os eventos, espetáculos, atos públicos ou privados, que envolvam maus.

tratos e crueldade de animais, assim como as práticas que possam ameaçar de extinção,

no âmbito deste município, as espécies da fauna local e migratória."

• "O Poder Público Municipal, em colaboração com entidades especializadas, executará

ações permanentes de proteção e controle da natalidade animal, com finalidade de

erradicar as zoonoses."

Na cidade de São Paulo, apenas em outubro de 1993, no Governo Paulo Maluf, é que se

constituiu, através da Lei n." 11.426/93, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente-

SMVMA, antes disso, as atividades ligadas à proteção, fiscalização e controle do meio

ambiente, encontravam-se dispersas em diversos órgãos da Prefeitura Municipal de São

Paulo.

Sua estrutura básica consiste:

I - Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- CADES;

11- Gabinete do Secretário;
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In - Departamento de Parques e Áreas Verdes - DEPA VE;

IV - Departamento de Controle da Qualidade Ambiental - DECONT;

V - Departamento de Educação Ambiental e Planejamento - DEAPLA.

São atribuições gerais de SVMA:

. I - planejar, ordenar e coordenar as atividades de defesa do meio ambiente no âmbito do

Município de São Paulo;

II - manter contatos visando cooperação técnico-científica com órgãos e entidades ligados

ao meio ambiente, do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios brasileiros, bem como

com órgãos e entidades internacionais;

III - estabelecer com o Órgão Central (Federal) e com o Órgão Seccional (Estadual), do

SISNAMA, critério visando a otimização da ação de defesa do meio ambiente no âmbito do

Município de São Paulo.

6 - A Legislação Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.C')

o modelo adotado para a elaboração da Legislação Municipal de Parcelamento, Uso e

Ocupação do Solo - LPUOS, fundamentou-se em um princípio de política urbana já

incorporado à Legislação Urbanística Brasileira: o interesse social de se controlar o processo

de expansão urbana, para que este ocorra em forma de mancha contínua, maximizando os

beneficios decorrentes dos investimentos públicos e coibindo a especulação imobiliária, que

se manifestou historicamente através da retenção de vazios ociosos e da promoção de

loteamentos dispersos.

Nesse sentido, as restrições de Usos, Áreas mínimas de lote, Taxa de Ocupação e Coeficiente

de Aproveitamento são maiores em função da distância das diversas áreas em relação à zona

urbana.

As Leis Municipais de Zoneamento, n." 8.769/78 e n." 9412/81, enquadraram as áreas já

urbanizadas nas chamadas Zonas de Uso Z9 e Z11, caracterizadas como de uso

predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa.

C') - Ver Relatório SEMPLA (1994)
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Com relação às densidades estabelecidas, tanto a zona de uso Zll, quanto a zona de uso Z9,

não atendem. à densidade máxima de 50 hab./há, definida pela LPM para as áreas de classe

A.

No caso, a Legislação Municipal reproduziu o padrão de ocupação existente na época da

elaboração, para a definição do lote mínimo a ser permitido, no sentido de evitar

inconformidades.

A Legislação Estadual, também considerou a situação existente para definir a densidade

máxima a ser permitida, no entanto, utilizou para o seu cálculo, a população existente sobre a

área total, incluídos os vazios urbanos.

As áreas urbanas ainda não ocupadas e localizadas junto aos reservatórios Guarapiranga e

Billings foram enquadradas nas Zonas de Uso Z14, Z15 e Z16, especificamente criadas com

o objetivo de Preservação dos Mananciais, e atendem ao dimensionamento de lotes e os

índices de ocupação compatíveis com a LPM.

As áreas localizadas na zona rural do Município foram enquadradas nas Zonas de Uso Z8-

100/2, Z8-100/3, Z8-100/4, Z8-100/5, onde são permitidos apenas o uso residencial e o

institucional, exigindo densidades compatíveis com a LPM.

A Lei Municipal n." 9.413/81 prevê regras apenas para o parcelamento do solo para fins

urbanos, incluindo regras para os Núcleos Residenciais de Recreio e Núcleos Industriais

(estes últimos não permitidos na ZPM) localizados na Zona Rural.

A Legislação Municipal, aplicada à ZPM, enfrenta as mesmas dificuldades encontradas na

aplicação da Legislação Estadual.
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CAPÍTULO 11

o SETOR DOS RECURSOS HíDRICOS

Uma vez que a política que vamos analisar está diretamente ligada aos recursos hídricos,

consideramos importante abordar este setor, visando caracterizá-lo: seu quadro institucional,

seu desenvolvimento, suas últimas conquistas em termos de gestão, etc.

A água é o principal recurso natural necessário à sobrevivência do ser humano. Não há como

negar a sua importância para todos os setores da sociedade, tendo em vista suas variadas

formas de utilização.

1- A origem dos conflitos

Em primeiro lugar, de acordo com Nucci (1993), os conflitos relacionados aos usos da água,

só ocorrem em cenários onde a escassez se apresenta como componente. A possibilidade de

compatibilização entre oferta e demanda, em termos de quantidade e qualidade, tende a

evitar os conflitos entre os diferentes grupos de interesses ligados a cada uso.

É possível relacionar sete grupos principais de usos ou demandas de água.

a) Lazer, recreação e paisagismo

O atendimento de cada um desses usos só é possível mediante um tipo de utilização do rio. O

que caracteriza os usos ligados ao lazer, à recreação e ao paisagismo é o fato de que estes

dependem do recurso encontrado no próprio corpo d'água, seja ele um rio, um lago ou uma

represa, não sendo necessária sua derivação para usufruir de seus beneficios.

b) Abastecimento Público

Abastecimento é outro uso importante, por estar diretamente ligado à saúde pública. Mesmo

quando atende também a fins industriais - que não são necessariamente de saúde pública - o

abastecimento de água ainda é primordialmente destinado, nos serviços públicos, a atender

demandas ligadas aos usos residenciais e outros usos sanitários cotidianos.
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Uma das principais características do abastecimento de água é que para ter acesso a esse uso

é preciso derivar a água do curso d' água, lago ou represa.

c) Irrigação

A irrigação também pressupõe derivação. Por destinar-se ao atendimento de demanda ligada

ao processo produtivo está hierarquizada abaixo do abastecimento de água.

d) Geração de energia

A geração hidrelétrica pode ser feita com turbinas colocadas no próprio curso d'água, ou

através derivação e posterior volta dessa água num outro corpo d' água. Mais freqüentemente

exige a construção de grandes barragens. Destina-se ao fornecimento de energia

principalmente para o setor industrial.

e)Recepção e transporte de esgotos

A recepção e o transporte de esgoto é outro uso da água. Desde quando, a partir do século

passado, o homem abandonou o sistema de dispor dejetos na própria vivenda ou de jogá-los

pela janela, imediatamente no terreno vizinho ou na rua, e passou a utilizar a água como

meio de transporte dos seus resíduos, criou-se o sistema de esgoto sanitário. O esgoto

sanitário tem a função de ser veículo de transporte do resíduo que, na seqüência do

caminhamento transforma o corpo d'água em receptor de resíduos.

O desfrute desse uso faz-se no próprio corpo d' água, porque a água que é usada para afastar

o esgoto da casa veio do abastecimento.

f) Preservação da flora e da fauna

Esse uso, pela importância atribuída ao meio ambiente pela sociedade, equipara-se aos de

lazer, recreação e paisagismo, e como tal, seu desfrute ocorre no próprio corpo d'água.

g) Navegação

Como último uso está a navegação, desfrutada no corpo d'água e, apenas em casos mais

raros, através de canais de derivação.

Um aspecto importante a destacar no uso, no aproveitamento dos recursos hídricos, é o da

incompatibilidade, dos conflitos de uso. Se todos os usos pudessem ser exercidos

simultaneamente, de forma compatível, a natureza e a agudeza da escassez seriam muito

diferentes. Ocorre que há usos que são compatíveis e outros que são absolutamente

conflitantes entre si
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Ligado a cada uso há um grupo de interesses. No caso, por exemplo, do uso da água para

geração hidrelétrica, há um grupo de interesses ligado a essa questão, vinculado

fundamentalmente ao setor produtivo, porque a energia elétrica, na sua maior parcela, está

destinada à produção. Uma parcela muito menor está ligada à iluminação pública e à

iluminação de residências, mas a energia é um insumo essencial à produção.

Assim, ligado ao uso de geração hidrelétrica, há um grupo de interesses na sociedade que vai

estar em conflito com grupos ligados, por exemplo, ao abastecimento de água, que é o

predominantemente destinado a promover condições de higiene e saúde pública.

O grupo que usa a água para irrigação, por sua vez, vincula-se fundamentalmente à produção

agrícola.

Portanto, há grupos de interesses distintos: um ligado à produção industrial, um outro à

produção agrícola e um terceiro ligado à saúde pública. Com freqüência esses interesses são

conflitantes entre si e com os interesses da sociedade.

A lógica que elege esses interesses e que preside a sua busca é basicamente econômica. E o

que é mais importante, a solução dos conflitos pode se dar contra o interesse da sociedade.

A soma dos interesses dos usuários quase nunca corresponde ao interesse da sociedade.

Surge, então, a necessidade de uma intervenção política que resguarde os interesses comuns;

e surge também, em conseqüência, a necessidade do planejamento e da gestão pública dos

recursos hídricos.

Os instrumentos do planejamento e gestão dos recursos hídricos são instrumentos político-

legais, entre os quais, está a Política Nacional de Recursos Hídricos. Antes dela o Código de

Águas, que traduzia a evolução da cultura em relação aos problemas da água.

O Código de Águas é da década de 30 sendo, na época, muito moderno e audacioso, tinha a

preocupação fundamentalmente voltada para resolver um tipo de conflito, o conflito

quantitativo. A percepção do conflito de qualidade não era tão grande como na atualidade.

Posteriormente a esse Código de Águas, começou a haver uma preocupação em estabelecer

critérios, condições e parâmetros de acesso à água, tendo em vista a sua qualidade. O Estado

de São Paulo foi pioneiro no país. Enquanto o Código de Águas na esfera federal data da

década de 30, na década de 50, em São Paulo, começaram os primeiros esforços sistemáticos

para implantar uma legislação de qualidade e um plano da poluição das águas.
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Na década de 60, houve alguma melhoria, alguma evolução nessa gestão da qualidade da

água. Na década de70, praticamente se definiu a estrutura legal que até hoje marca a forma

como o Brasil e o Estado de São Paulo cuidam dos conflitos de qualidade.

Pode-se dizer que o aproveitamento dos recursos lúdricos na RMSP teve uma primeira fase

incipiente, caracterizada pela abundância do recurso e a ausência de conflitos. Isso ocorreu,

certamente, até o início deste século. Era possível, então, atender às suas demandas de todos

os grupos de interesses ligados a cada uso.

Assim, foi neste século que os conflitos realmente intensificaram-se e tornou-se necessário o

estabelecimento de um sistema de gestão que atendesse ao uso múltiplo e buscasse a

eficiência econômica.

2 - A Política Estadual de Recursos Hídricos

A Constituição do Estado de São Paulo, de 1989, na Seção TI, do título VI - Da Ordem

Econômica, dedica tratamento especial ao tema dos recursos lúdricos. Em seu artigo 205

determina a criação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH.

Este foi instituído pela Lei n." 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que regulamentou a

Constituição paulista, instituindo, também, a Política Estadual de Recursos Hídricos.

De acordo com Ganzelli(1993), essa Lei contou, em seu processo de aprovação na

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, com a participação bastante expressiva de

vários setores da sociedade, os quais elaboraram várias propostas, que vieram a aperfeiçoar o

projeto inicial.

A Política Estadual de Recursos Hídricos tinha por obietivor") assegurar que a água, recurso

natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social, possa ser

controlada e utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas

gerações futuras, em todo o território do Estado de São Paulo, atendidos os seguintes

princípios e~:

(18) -Art.Z". Lei n. 07.663/91.
('9) _Art30

, Idem.
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I - gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, sem dissociação dos aspectos

quantitativos e qualitativos e das fases meteórica, superficial e subterrânea do ciclo

hidrológico;

II - a adoção da bacia hidrográfícar") como unidade fisico-territorial de planejamento e

gerenciamento;

III - reconhecimento do recurso hídrico como um bem público, de valor econômico, cuja

utilização deve ser cobrada, observados os aspectos de qualidade e as peculiaridades das

bacias hidrográficas;

eo) - Bacia Hidrográfica - superfície de terra limitada por divisores de água e drenados por um curso d'água e seus contribuintes que
são os córregos e rios.
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MAPA I

Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de São Paulo

LEGENDA
N
CDr:::::J Reservatório projetado

~ Reservatório existente
111II Área a preservar

~liE Área já preservada

2m3/s Vazão disponível para abastecimento

, f

.,)t Reversão de outra bacia
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IV - rateio do custo das obras de aproveitamento múltiplo de interesse comum ou coletivo,

entre os beneficiados;

V - combate e prevenção das causas e dos efeitos adversos da poluição, das inundações, das

estiagens, da erosão do solo e do assoreamento dos corpos d' água;

VI - compensação aos municípios afetados por áreas inundadas resultantes da implantação de

reservatórios e por restrições impostas pelas leis de proteção aos recursos hídricos;

VII - compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento

regional e com a proteção do meio ambiente.

A Política Estadual de Recursos Hídricos previa a criação de três instrumentos principais

para garantir a sua implementação, no caso, o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH,

o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH e, ainda, o Fundo

Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO.

O PERH, instituído por Lei, pelo Estado, com atualizações periódicas a cada quatro anos,

seria elaborado através de processo de planejamento iterativo, tomando por base os Planos

de Bacias Hidrográficas, estabelecendo as diretrizes gerais em nível estadual e inter-regional

para a utilização e conservação dos recursos hídricos do Estado.

Os Planos de Bacias Hidrográficas seriam elaborados para cada bacia, ou região hidrográfica

do Estado, e estabeleceriam metas de curto, médio e longo prazos para atingir índices

progressivos de recuperação, proteção e conservação de seus recursos hídricos. A definição

dessas metas se concretizariam através de planos anuais e plurianuais, que incluiriam, ainda, a

utilização dos recursos hídricos e as especificações relativas aos recursos financeiros para \

implementar as ações propostas. Estava prevista, também, a elaboração de relatórios anuais

para avaliação do cumprimento dos programas e das metas estabelecidas.

O SIGRH foi criado com o objetivo principal de garantir a democratização das decisões e

dar suporte técnico às ações a serem desencadeadas. Para tanto foram criados o Conselho

Estadual de Recursos Hídricos - CRH, os Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs, o

Comitê Coordenador do Plano Estadual dos Recursos Hídricos - CORHI, e as Agências de

Bacias.

O CRH foi criado como órgão máximo do SIGRH, tendo como suas principais atribuições a

aprovação do PERH e dos relatórios anuais do Estado, além de exercer funções normativas,

estabelecer diretrizes para a aplicação do FEHIDRO e, ainda, dirimir os eventuais conflitos

entre os Comitês de Bacias.
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Ficou estabelecido que participariam do CRR, de forma paritária, os representantes das

Secretarias do Estado e dos governos municipais contidos nas bacias hidrográficas,

representantes de universidades, do Ministério Público e da sociedade civilorganizada.

Os CBHs seriam criados para cada bacia, ou região hidrográfica do Estado, congregando

representantes .do Estado, dos municípios e das organizações não governamentais que

atuantes nas respectivas bacias hidrográficas.

Os Comitês teriam por atribuição a aprovação dos planos de bacia e seus respectivos

relatórios anuais, a aprovação das propostas de aplicação dos recursos financeiros e, ainda,

promover entendimentos, cooperação e a eventual conciliação entre os usuários dos recursos

hídricos das bacias.

Para dar suporte técnico às decisões do CRR e das CBHs foi criado o CORRI, que deveria

atuar na coordenação periódica do PERR, incorporando as propostas dos PBHs e

submetendo-as ao CRH, para posterior encaminhamento à AssembléiaLegislativa do Estado

de São Paulo. Outras atribuições do CORRI seriam a promoção da integração entre os

participantes do sistema e a articulação com os demais sistemas do Estado, com o setor

produtivo, com a sociedade civil, com outros Estados e com a União.

Aos órgãos do Estado, responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos, no que se

refere aos aspectos de quantidade e qualidade (DAEE e CETESB), foram atribuídas as

funções de dar apoio administrativo, técnico e jurídico ao CORRI e, ainda aos CBHs de

forma descentralizada.

As Agências de Bacias senam criadas apenas nas bacias que registrassem problemas,

relativos aos recursos hídricos, com complexidade e dimensão que as justificassem.

As funções de secretaria executiva dos CBHs foram atribuídas às Agências de Bacias, no

caso, elaborar periodicamente o Plano de Bacia Hidrográfica e o relatório anual, gerenciar os

recursos financeiros do FEHIDRO e promover, na bacia, a articulação entre os

componentes do SIGRB, com os outros sistemas do Estado, com o setor produtivo e a

sociedade civil.

O FEHIDRO foi criado para dar suporte financeiro à execução da Política Estadual de

Recursos Hídricos.

Farão parte de seus recursos financeiros aqueles provenientes do Estado, da União e dos

Municípios, empréstimos externos e os resultantes da cobrança pelo uso da água. Sua

aplicação deverá ser orientada pelos PERR e PBHs, com a condição de que os programas a
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serem executados com os recursos obtidos através da cobrança pela utilização da água terão

caráter vinculante para a sua aplicação. Ou seja, os recursos captados através do sistema de

cobrança deverão ser aplicados naquela bacia de onde foram arrecadados.

3 - A Política Nacional de Recursos Hídricos

A Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída pela Lei n." 9.433, em janeiro de

1997, criando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A PNRB baseia-se nos seguintes fundamentos:

I - a água é um bem de domínio público;

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

111- em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos lúdricos é o consumo humano e

a dessedentação de animais

IV - a gestão dos recursos lúdricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

VI - a gestão dos recursos lúdricos deverá ser descentralizada e contar com a participação

do Setor Público, dos usuários e das comunidades.

São objetivos da PNRH:

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões

de qualidade adequados aos respectivos usos;

11- a utilização racional e integrada dos recursos lúdricos, incluindo o transporte aquaviário,

com vistas ao desenvolvimento sustentável;

111- a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

A PNRH conta com os seguintes instrumentos:

I - os Planos de Recursos Hídricos;
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II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da

água;

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

IV - a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

V - a compensação a Municípios;

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Os Planos de Recursos Hídricos - PRHs, são planos diretores que visam fundamentar e

orientar a implementação da PNRH e o gerenciamento dos recursos Hídricos; são planos de

longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de

seus programas e projetos; serão elaborados por bacia hidrográficas, por Estado e para o

País.

Os PRHs deverão desenvolver um diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;

análises de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e

de modificações dos padrões de uso e ocupação do solo; balanço entre disponibilidades e

demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de

conflitos potenciais; metas de racionalização de uso, aumento de quantidade e melhoria da

qualidade dos recursos hídricos disponíveis; medidas a serem tomadas, programas e projetos

a serem implantados, para o atendimento das metas previstas. E, ainda, os PRHs deverão

conter as prioridades para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos; diretrizes e

critérios para a cobrança pelo seu uso; propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição

de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem por objetivos coordenar a

gestão integrada das águas; arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os

recursos hídricos; implementar a PNRH ; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e

a recuperação dos recursos hídricos; promover a cobrança pelo uso da água.

São integrantes dos SNGRH o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, os

Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacia

Hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais cujas

competências se' relacionem com a gestão de recursos hídricos e, finalmente, as Agências de

Água.
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o Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por representantes dos Ministérios e

Secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso dos

recursos hídricos; representantes indicados pelos ConselhosEstaduais de Recursos Hídricos -

CERH ; representantes de usuários e de organizações civis de recursos hídricos.

Compete ao CNRH promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com

planejamentos regional, regional, estaduais e dos setores de usuários; arbitrar, em última

instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos

Hídricos; deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas

repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados; deliberar sobre

questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos CERH ou pelos Comitês de Bacia

Hidrográfica- CBHs; analisar propostas de alteração da legislação pertinente aos recursos

hídricos e à PNRH; estabelecer diretrizes complementares para implementação da PNRH,

aplicação de seus instrumentos e atuação do SNGRH; aprovar propostas de instituição dos

CBHs e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos; acompanhar a

execução do Plano Nacional de recursos Hídricos e determinar as providências necessárias

ao cumprimento de suas metas; estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso

de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso;

Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação a totalidade de uma bacia

hidrográfica; sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia ou de

tributário desse tributário, ou, ainda, grupos de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.

Compete aos CBHs, no âmbito de sua área de atuação, promover o debate das questões

relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; arbitrar,

em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; aprovar

e acompanhar o Plano de Recursos Hídricos da bacia, e sugerir as providências necessárias

ao cumprimento de suas metas; propor ao Conselho Nacional e Estaduais de Recursos

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para

efeito de isenção da obrigatoriedade da outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de

acordo com os domínios destes; estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos
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hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer critérios e promover o rateio de

custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

Os CBHs são compostos por representantes da União; dos Estados e do Distrito Federal

cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; dos

Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação; dos usuários das águas de

sua área de atuação; das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na

bacia

As Agências de Águas

A criação das Agências de Água está condicionada à previa existência do respectivo ou

respectivos CBHs e à viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso da água em sua

área de atuação. Estas exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou

respectivos CBHs e terão a mesma área de atuação que os mesmos.

As Agências de Água terão por competência manter balanço atualizado da disponibilidade de

recursos hídricos em sua área de atuação; manter o cadastro de usuários de recursos

hídricos; efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos

hídricos; analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com

recursos gerados pela cobrança, pelo uso de recursos hídricos e encaminhá-los à instituição

financeira responsável pela administração desses recursos; acompanhar a administração

financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos em sua

área de atuação; gerir o Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos; celebrar convênios

e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências; elaborar a sua

proposta orçamentária e submetê-la à apreciação dos CBHs; promover os estudos

necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação; elaborar o Plano de

Recursos Hídricos para apreciação dos CBHs; propor o enquadramento dos corpos de água

nas classes de uso, os valores a serem cobrados pelo uso da água, o plano de aplicação dos

recursos arrecadados e o rateio do custo das obras de uso múltiplo.
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CAPÍTULom

ATORES E CONFLITOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Este capítulo apresenta o quadro teórico que nos orientará em nossos estudos sobre o

Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga.

Antes de iniciar, cabe destacar que ''Política'' e "políticas" são termos que necessitam ser

explicitados. Segundo Elisa Reis (1989: 15), Política, com "p" maiúsculo, é a ordenação

institucional, segundo recursos de autoridade, dos interesses sociais em disputa,

independentemente das fórmulas de competição particulares adotadas e quaisquer que

sejam os fundamentos materiais e ideais dos interesses concretos envolvidos. Para ela,

'políticas públicas' (ou simplesmente políticas), são as traduções técnico-racionais de

soluções especificas do referido jogo de interesses da Política.

A análise do PSABG não se restringirá ao ângulo técnico e administrativo do programa, ela

privilegiará a dimensão política de seu processo decisório, de formulação e implementação.

Ou seja, antes de avaliar o sucesso ou a eficácia da intervenção, serão investigados os

condicionantes políticos que interferiram na sua formação.

No texto de Marcus Melo "Classe, burocracia e intermediação de interesses na formação

da política de habitação", existem análises e afirmações que seguem essa linha e apontam

para aspectos bastante interessantes no que se refere ao comportamento dos atores

envolvidos.

"O pressuposto básico da análise é que a ação estatal deve ser entendida como um

processo complexo e fragmentado onde projetos políticos e estratégias de classe assumem

uma expressão organizacional no aparato do Estado. "(1988:75)

"Se o Estado ou as políticas públicas assumem uma "natureza", esta é uma construção que

sofre a mediação de interesses burocráticos instalados na arena institucional da política. A
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análise da formação de políticas públicas, implica num primeiro momento, a identificação

das coalizões, tensões e clivagens de interesses que permeiam a definição e hierarquização

dos lugares de acesso das diversas classes efrações de classe à arena decisória. "(1988:75)

De acordo com Maria Helena Castro Santos:

"...muito embora os aspectos técnicos, tecnológicos e econômicos de uma política sejam,

indubitavelmente, parâmetros básicos da decisão, esta se dá sempre, e em última instância,

ao nível político. "(1989: 127 )

"Conhecer o cenário político institucional que envolve o programa ou política pública

possibilitará aos decisores avaliar melhor as decisões a serem tomadas. " (1989: 128)

Tendo em vista estas referências, descreveremos, a seguir, as etapas do processo decisório,

de formulação e implementação de políticas públicas, cuja distinção é de ordem estritamente

analítica, uma vez que são processos dinâmicos , em perpétua mudança e mútuo ajustamento

(Santos, 1989)

1- O Processo Decisório, de Formulação e Implementação de Políticas Públicas.

o sistema decisório para a formulação de uma política é constituído por instituições públicas

e privadas, e por variados grupos de interesses, internos ou externos a estas. De acordo com

o objeto de decisão é que se estabelecem as arenas, os grupos envolvidos e suas estratégias

de ação, as técnicas de implementação e o arranjo institucional para o desenvolvimento da

política ou programa.

o processo decisório, que determina a intervenção do Estado na sociedade, promovendo

programas e políticas para o atendimento de carências nos diferentes setores, sofre pressões

. e interferências em todas as suas etapas.

'.
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Desde a introdução de demandas na agenda e1
) governamental até a implementação final de

uma intervenção e no decorrer desta, as sucessivas decisões, são influenciadas por grupos de

interesse, privados ou públicos, que intervêm na medida dos seus· recursos de poder, no

sentido de fazer valer, dentre as várias soluções possíveis, aquela que melhor atenderá a seus

interesses ou necessidades, dependendo do grupo em questão. (Santos, 1989: 129)

Vale lembrar que, se a implementação da política requer a aprovação do Legislativo, quer na

esfera federal, quer nos demais níveis governamentais, mais amplo se toma o campo de ações

e negociações e mais se amplia a gama de grupos envolvidos no estabelecimento das formas

de representação dos interesses em jogo e dos centros de decisão.

Foi visto, no primeiro trecho que citamos do texto de Melo(1988), a afirmação de que na

ação estatal existe a interferência do setor privado que se reflete, inclusive, na organização

do aparato institucional. E ainda, no segundo trecho citado, que no interior da arena

institucional encontramos interesses burocráticos que a permeiam, interferindo na 'natureza'

da política em questão. Esses interesses burocráticos podem estar ligados a interesses

próprios da burocracia ou à 'permeabilidade' desta a grupos de interesses, externos ao

aparato estatal.

A agenda governamental é estabelecida tendo como base as questões relevantes para o

atendimento das demandas da sociedade. De modo geral, são consideradas prioridades, para

os sucessivos governos, aquelas questões chamadas tradicionais, ligadas diretamente às áreas

sociais, tais como Educação, Saúde, Assistência Social, etc.

Novos temas são inseridos na agenda governamental basicamente quando novos governos

assumem. Além das modificações no quadro institucional, criando ou extinguindo órgãos e

agências, provocam alterações no quadro de forças formado pelos diferentes grupos em

ação, os quais necessitam rearticular-se para tentar manter o status quo ou buscar um

posicionamento melhor que o anterior.

Obviamente este tipo de movimento também pode ocorrer durante o processo de formulação

de políticas públicas, o qual está, permanentemente, sujeito a alterações devido a pressões e

contrapressões, ao surgimento de novas alianças e novos blocos de interesses, entre outros

fatores.

('J) _agenda política - os conjuntos de objetos sobre os quais incidirá ao longo do tempo o processo decisório. (Lamounier, Mimeo)
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"Parece-nos mais apropriado, do ponto de vista empírico e sem dúvida mais consistente

com a proposição relativa à onipresença da política, ver o sistema das políticas públicas

como um processo em fluxo, que se caracteriza por constantes barganhas, pressões e

contrapressões, e não raro por redefinições do próprio objeto das decisões. Acentuar esta

característica não implica umapercepção ingênua dos diversos setores do Estado como se

entre eles prevalecesse perfeita integração. Ao contrário, implica em explicar até mesmo a

eventual discrepância de orientações ou a quase independência de certos setores como

resultado da contínua presença de forças políticas interessadas em manter ou em alterar

decisões e práticas. Um aspecto crucial desta conceituação é que os próprios objetos de

decisão se alteram continuamente, mesmo quando nominalmente possam parecer os

mesmos. Objetos antes não concebidos como objetos de decisão política passam a sê-lo. A

resolução de um problema através de uma política pública cria outros : ou mais

exatamente, produz realinhamento dos interesses afetados, os quais procuram

imediatamente redefinir as questões emjogo. " (Lamounier, mimeo)

A etapa seguinte à formação da agenda é a de definir a forma como vão ser investidos

primordialmente os recursos disponíveis. Apenas a inserção de um tema na agenda não

garante que ações sejam desenvolvidas neste ou naquele setor. Por exemplo: uma ação para

o combate à fome poderia ser desenvolvida com a distribuição de alimentos, com a

ampliação do emprego, com a distribuição de merenda nas escolas públicas, com a criação de

uma agência para coordenar as ações nos diferentes setores. Como foi visto, tudo VaI

depender das forças que interferirem no processo de decisão e formulação da política.

Do confronto inicial, surgem as primeiras linhas da política que será implementada, traduzida

usualmente por uma Lei, um Decreto ou ato formal que estabelecerá o arranjo institucional

das agências burocráticas envolvidas.

Nesse momento, os atores sociais afetados, mobilizam-se no sentido de estabelecer os modos

de representação de seus interesses e os mecanismos de decisão, ou seja, formas de interação

com as agências burocráticas.

liAcondição sine qua non para que umprograma saia do papel, isto é, que seu processo de

formulação e implementação chegue a bom termo, é a acomodação política de todos os

interesses emjogo. "(Santos, 1989: 130)
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A resolução dos conflitos interburocráticos - que emergem no interior do aparelho do

Estado, entre as diferentes agências que disputam o controle do programa ou a ampliação de

seu espaço de atuação - permite a definição, não apenas do arranjo institucional, mas também

dos centros de decisão, muito bem definidos por Maria Helena Castro Santos:

"Um centro de decisão pode ser definido como o locus para o qual as demandas e as

pressões dos grupos de interesse são dirigidas e onde as decisões são efetivamente tomadas.

Um centro de decisão impõem-se como tal quando, no contexto do conflito

interburocrático, não se subordina a nenhuma outra instância burocrática. Umapolítica ou

programa pode ter um ou mais centros de decisão, os quais podem ainda ser monolíticos ou

fragmentados, conforme componham-se de uma ou mais agências burocráticas."

(1989:127)

Encontramos uma segunda fonte de conflitos nas interfaces entre os grupos sociais afetados

com capacidade de participação e o aparelho de Estado, os quais buscam fazer chegar aos

centros de decisão as suas demandas.

O equacionamento e a acomodação dos interesses e conflitos, nas fases preliminares de

decisão e formulação de uma política, proporcionam uma implementação sem maiores

transtornos. Entretanto, avaliações periódicas são necessárias, quer pela ocorrência de novos

acontecimentos, quer para 'correções de rota' relativas aos objetivos anteriormente

definidos.

A decisão sobre o sucesso ou o fracasso de uma política, no entanto, nem sempre se define

apenas pelos critérios de eficiência e2
) ou eficácia e\ normalmente utilizados nos processos

de avaliação. Valem para os tomadores de decisão os efeitos considerados positivos de

acordo com os objetivos que desejavam atingir.

Assim como na fase de formulação uma política pode assumir características variadas,

conforme o seu objeto e as forças políticas em questão, a sua avaliação também esta sujeita a

e2
) - "otimização da alocação de recursos dados os objetivos definidos ou. de outra forma. máxima obtenção dos objetivos dada a

disponibilidade de recursos. "(SANTOS. 1989)e3
) - "objetivos X resultados" (idem).
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interpretações subjetivas, o que demonstra o seu caráter político e toma relevantes as

avaliações político-institucionais para orientar ajustes que se façam necessários.r")

"Avaliar um programa do ponto de vista político-institucional é ter uma medida da

resolução dos conflitos e da acomodação de interesses entre os atores participantes do

processo de decisão, bem como das possibilidades de novos arranjos satisfatórios, com

novas manipulações dos instrumentos de política, para atender a correções necessárias. "

(Santos,1989: 131)

Ainda de acordo com Santos(1989), avaliar uma política pública sob essa perspectiva, requer

a montagem de um cenário político-institucional. E para tal é necessário identificar os

atores, públicos e privados, participantes do processo de decisão e seus recursos

organizacionais e políticos; igualmente importante é a identificação dos que, embora

afetados pelo programa ou política, não participam do processo decisório, bem como a

avaliação da sua capacidade potencial de participação; o arranjo institucional montado para

formular e implementar o programa, modos de representação de interesses dos atores sociais

e os mecanismos de decisão; e quemperde e quem ganha com a nova política.

2 - A questão dos mananciais no Município de São Paulo

Pelo exposto até o momento, foi possível conhecer o processo de desenvolvimento do setor

ambiental no Brasil e seu Sistema de Gestão; aspectos da legislação que incidem, direta ou

indiretamente, sobre componentes da degradação do meio ambiente; e, ainda, aspectos do

processo decisório, de formulação e implementação de políticas públicas, e o jogo de

interesses que os envolve e molda.

Essas informações permitem identificar os conflitos existentes e os atores envolvidos na

chamada questão dos mananciais na zona sul do município de São Paulo.

e4) _ "Com treinamento, experiência atitudes e motivações variadas, ocupando lugares diferenciados na estrutura do processo de
decisão ou na hierarquia social em geral e, portanto, com prioridades distintas, avaliadores do programa podem atribuir-lhes
diferentes objetivos e avaliá-lo de acordo ." (Santos, 1989: 131)
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A Zona de Proteção dos Mananciais Sul de São Paulo.

A Zona de Proteção dos Mananciais dos Reservatórios Guarapiranga e Billings e dos rios

Capivari e Monos possui quinhentos e vinte e três quilômetros quadrados, correspondendo a

34,8% do território do Município de São Paulo. Configura uma área do território que foi,

delimitada por Lei Estadual, no sentido de proteger as bacias hidrográficas que abastecem

parte da RMSP. Abrange uma porção do município com características bastante específicas

no que se refere aos aspectosfisico-territoriais, uso e ocupação do solo e dinâmica social,

sendo, portanto, arena de constantes disputas e conflitos entre vários setores da sociedade e

do poder público.(MAPA lI)

As represas Guarapiranga e Billings construídas em 1907 e 1925, respectivamente, como

uma alternativa para evitar que a intensa utilização das águas do rio Tietê, na geração de

energia da
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usina de Parnaíba, afetasse o abastecimento da cidade de São Paulo, atraíram para seu

entorno chácaras de recreio, clubes náuticos e equipamentos de lazer diretamente

relacionados ao uso da água. Em 1927 a Represa Guarapiranga começou a ser utilizada para

o abastecimento de água da cidade.

Nos anos 40/50, a conclusão das obras de canalização e reversão do Rio Pinheiros propiciou

a expansão da malha urbana metropolitana nas direções sul/sudoeste, marcada pela abertura

de loteamentos populares entorno do ramal da FEPASA, já penetrando na área da

Guarapiranga e Billings.

A construção, na década de 60, do sistema de vias marginais do canal do Rio Pinheiros e a

consolidação do parque industrial de Santo Amaro, "deram novo impulso ao adensamento de

loteamentos populares.

No entanto, na maior parte da bacia predominava ainda o uso rural, com uma produção

agrícola bastante expressiva, voltada ao abastecimento de hortifiutigranjeiros da Grande São

Paulo.

O avanço contínuo da urbanização na direção dos Mananciais levou à elaboração do

Primeiro Plano Metropolitano de Desenvolvimento - PMDI, que visava orientar a expansão

da mancha urbana para a direção leste/oeste, preservando os Mananciais Cantareira e

Billings.

Como conseqüência das diretrizes do I PMDI, foi implantada a Lei de Proteção aos

Mananciais - LPM, disciplinando o uso e ocupação do solo das bacias dos reservatórios de

modo a garantir a preservação dos recursos hídricos.

Embora a intenção fosse evitar a ocupação inadequada da região, outros fatores como a

significativa proximidade de áreas de concentração de empregos, associada à inexistência de

soluções para promover formas adequadas de ocupação das regiões. protegidas, além da

insolvência da política habitacional para a população de baixa renda, ensejaram a proliferação

de loteamentos populares clandestinos e a formação de favelas, num processo de substituição

das atividades rurais e peri-urbanas.

A intensificação da ocupação foi auxiliada pelas facilidades de acesso introduzidas por

melhorias no sistema viário, em especial na Estrada de Parelheiros e Rodovia Régis

Bittencourt.

De acordo com Silva (1997:6), o processo de uso e ocupação do solo das APMs não se dá

exclusivamente em função das condições específicas de atratividade dessas áreas, mas como
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resultante de fatores de atração e expulsão, determinados em todo o complexo regional, no

caso, a RMSP.

No entanto, atualmente a população moradora nessa região é de· aproximadamente um

milhão e trinta e seis mil habitantes, distribuídos entre as bacias da Guarapiranga (607.000

hab.) e da Billings (429.000 hab.). e5
) Os loteamentos irregulares ocupam cerca de sessenta

e oito quilômetros quadrados, dos quais trinta e três quilômetros quadrados encontram-se em

zona rural. A população favelada era de dezessete mil setecentos e sessenta e três famílias em

1987, segundo dados do censo de favelas (SEHAB, 1987).

Encontramos, na região, três setores ou compartimentos bem diferenciados, os quais foram

delimitados para estudos elaborados pelo G. T. Mananciaisr'") e utilizados no processo de

revisão da LPM, ainda hoje considerados como parâmetros válidos para orientar ações nessa

área: (MAPA IH)

Setor l/Norte

Constituído por mancha urbana contínua que se desenvolve em direção ao sul, como

extensão da Metrópole, sem qualquer solução de continuidade. A análise desse setor revela

grande predominância de uso residencial da população de baixa renda, assentada geralmente

em loteamentos precários ou favelas; a ocorrência de alguns bairros de padrão médio alto e

alto, às vezes pouco adensados e com características de chácaras; alguns clubes campestres,

poucas indústrias, comércio e serviços locais.

Setor Il / Intermediário

Caracterizado pela ocorrência de núcleos urbanos dispersos, alguns mais antigos como

Colônia (de 1928), Parelheiros, Embura, Engenheiro Marcilac e outros mais recentes,

consolidados a partir de loteamentos irregulares; áreas de produção agrícola; áreas de

mineração (portos de areia); chácaras de recreio; alguns clubes; poucas olarias; raríssimas

indústrias; capoeiras e matas remanescentes. Os núcleos urbanos são ocupados

predominantemente pela população de baixa renda. Recentemente esse setor vem sendo alvo

de loteamentos clandestinos promovidos pela própria população que se organiza, através de

associações ou loteadores clandestinos.

Setor lI! / Sul

Onde predominam francamente os espaços naturais, cobertos por capoeiras, matas

secundárias e alguns reflorestamentos. Os limites deste setor coincidem ao norte com a bacia

(25) _Fonte: PMSP-SEMPLA. 1994.
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dos rios Capivari e Monos, correspondendo à região de topografia mais acidentada da área,

estende-se ao sul até as divisas do município.

e6) _ Portaria PMSP n. o 282/ 89.
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o conflito de usos

A Represa Guarapiranga foi construída com o objetivo de supnr as demandas de

abastecimento público, secundariamente é utilizada para o controle de cheias e atividades de

lazer.

Esses usos são considerados compatíveis entre si, uma vez que não interferem na quantidade

ou qualidade das águas do reservatório.

No entanto, a intensificação da ocupação no território da bacia, tem acrescentado aos usos

anteriores , outro, considerado incompatível, no caso, de transporte de esgotos e resíduos,

principal responsável pela degradação do manancial.

Esse conflito de usos reflete-se de forma direta nas disputas acirradas entre movimentos

sociais de moradia e infra-estrutura; movimentos ambientalistas, órgãos públicos ligados aos

setores de recursos hídricos, saneamento, energia, habitação, aqueles responsáveis pela

gestão e proteção dos mananciais, e, ainda, aqueles que tratam do parcelamento uso e

ocupação do solo.

A represa Billings foi formada na década de vinte para abastecer a Usina Hidroelétrica Henry

Borden, que produziria energia para parte da RMSP. Para tanto, o curso natural do rio

Pinheiros foi invertido, passando a receber as águas do rio Tietê, levando-as para a represa,

desta, descendo a Serra do Mar, para Cubatão, atendendo a indústrias da Baixada Santista. A

partir de 1958, foi necessário recorrer ao reservatório Billings para reforçar o abastecimento

de água para a região do ABC.

O bombeamento da água do rio Pinheiros para a Billings tem sido objeto de polêmicas em'

razão do elevado nível de poluição do rio, o que tem inviabilizado a utilização do corpo

central da represa para o abastecimento da RMSP. Ainda que o bombeamento de esgotos

esteja proibido pela Constituição de 88, essa questão ainda não foi totalmente resolvida. No

que se refere ao âmbito técnico, existem várias soluções propostas sem que nenhuma seja

indicada como definitiva.

Em defesa da interrupção da deposição de esgotos na represa estão os ambientalistas e os'

órgão responsáveis pelo abastecimento de água e saneamento. Mesmo que, para a utilização

do manancial, sejam necessários recursos de vulto, essa solução, para eles, ainda seria a

menos onerosa.
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As indústrias do Pólo Petroquímico de Cubatão, que utilizam a água da Billings em seu

processo de produção, defendem a manutenção do bombeamento, aliados ao setor

energético que gera, através da Usina Henry Borden, 5% da energia de São Paulo (o restante

vem da Usina de Itaipú), sendo a única fonte própria da região, caracterizando-se como

reserva estratégica.

o conflito institucional

A utilização dos recursos hídricos da RMSP, direcionada prioritariamente para a produção

de energia, aliada a projetos de saneamento custosos, inadequados ou de implementação

interrompida, também colaboraram para a atual situação em que se encontram as bacias do

Guarapiranga e Billings.

"Historicamente, os interesses do setor elétrico e do capital industrial condicionaram o

aproveitamento energético dos recursos hídricos no Brasil, especialmente na região

metropolitana de São Paulo e em particular no sistema GuarapirangalBillings/Cubatão. O

abastecimento de água potável, o controle e apreservação dos mananciais, o tratamento de

águas residuárias e das inundações, além de políticas de saneamento ambiental e

sanitárias, passaram por soluções técnicas que tornaram essas dimensões subordinadas à

conservação e à ampliação do complexo hidro-energético." (Neder,1997:2, grifo meu)

o descompasso, entre Estado e municípios, no que se refere à legíslaçãor") e às políticas

implementadas, foi considerado, durante um longo período, como um obstáculo

intransponível para a cooperação entre as duas esferas. Deve-se considerar, também, a

centralização da maioria das políticas nas esferas federal e estadual, principalmente no

período anterior à Constituição Federal de 1988.

De acordo com Müller (1997: 9.), a antiga legislação metropolitana, relativa à proteção dos

mananciais.r") estabeleceu restrições que dificultam a administração do território, quer no

que conceme ao uso do solo, quer na implantação e operação de sistemas de infra-estrutura.

No caso do parcelamento e uso do solo, os parâmetros estaduais diferem dos municipais

(taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, dimensões dos lotes, usos permitidos,

e7) Ver Capítulo 1.
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etc.), gerando um processo onde empreendimentos são aprovados ou regularizados através

do órgão onde a legislação é mais permissiva, dificultando, inclusive o seu controle e

fiscalização.

Com relação à infra-estrutura, a legislação restringe a implantação de serviços que acarretem

novo avanço da urbanização e novas demandas por serviços.

Na Administração Municipal, além da disputa bastante comum, entre os diversos setores, por

recursos, as Secretarias disputam também a condução de novas políticas e a possibilidade de

influir na orientação da agenda do Governo.

As instâncias descentralizadas, ARs, lutam por maiores poderes e recursos, que possam lhes

conferir maior autonomia para atender a reivindicações e pressões da população por

melhorias e investimentos urbanos, além de lhes garantir dividendos políticos.

Não raro, a pavimentação de vias (proibida pela legislação na área dos mananciais) e a

execução de pequenas obras, visaram a promoção pessoal e ganhos políticos para os

Administradores Regionais em exercício, que, muitas vezes, toleraram ocupações irregulares

em seu território. Essa postura tem por objetivo, também, contestar a distribuição de

recursos e poder entre instâncias centrais e locais, e insere-se na contenda centralização X

descentralização. e9
)

"As polêmicas estiveram também presentes entre setores da própria administração

municipal. A polarização entre a Secretaria Municipal de Habitação e a Administração

Regional de Capela do Socorro, em muitos momentos, expressava opiniões eprocedimentos

conflituosos em relação ao enfrentamento dos problemas que ocorriam na região. " (Villas-

Bôas, 1994:69)

As tentativas de solução dessas questões manifestam-se através das políticas implementadas

recentemente.

Apesar disso, a implementação de fato dessas políticas ainda não ocorreu. No caso do

Estado de São Paulo, depende, ainda, de definições relativas à antiga legislação de proteção

aos mananciais, cuja revisão foi aprovada apenas no final do ano de 97.

e8) vigente até outubro de 97 e ainda válida até a regulamentação e implementação final da nova legislação
(9) Cabe lembrar que as Subprefeituras foram instituídas pela Lei Orgânica do Município em 1990, mas sua implementação não foi
definida até hoje.
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A gestão de recursos hídricos tendo por base as bacias hidrográficas, é bastante recente no

Brasil. Foi iniciada pelos consórcios, instituída, no Estado de São Paulo, pela Política

Estadual de Recursos Hídricos, e consolidada como modelo com a promulgação da Política

Nacional de Recursos Hídricos.

Uso do solo, o dilema: morar oupreservar?

Diferentes atividades estão instaladas e disputam espaços no território delimitado pela

legislação de mananciais, na zona sul de São Paulo. Habitação, usos rurais, mineração, usos

de lazer e esportes, comércio, serviços e até indústrias. No entanto, nem sempre o convívio

entre elas é pacífico.
"

Não foi possível conter a ocupação indiscriminada do território, apesar da legislação, o

processo de expansão da RMSP, marcadamente centrífugo, continuou impelindo contigentes

de população de baixa renda para os anéis mais afastados da região, que ali se instalaram,

independentemente do risco ambiental e a despeito das restrições existentes.(Silva, 1997:5)

Os conflitos entre a Administração Pública e movimentos de moradia são constantes e

remontam à década de oitenta, quando surgiram diversas articulações de movimentos

populares em tomo da desapropriação de terras públicas e da luta por moradia.

Paralelamente à questão da legalização da posse da terra, esses movimentos passaram a

reivindicar melhorias na região, como instalação de água e luz. (Villas-Bôas, 1994:66)

Os loteamentos irregulares e clandestinos são, via de regra, promovidos pelos próprios

movimentos de moradia ou por loteadores privados, para os quais a região abriga imensas

reservas de terras de baixo custo. Ambos buscam a regularização de seus empreendimentos

através de pressões dirigidas, tanto aos órgãos do Poder Executivo ,quanto ao Legislativo.

Para os movimentos sociais as questões de moradia , saúde e educação estão acima da

proteção ambiental, o que toma dificil a negociação das questões de forma integrada.

"A conquista de condições mínimas de sobrevivência que envolve os direitos elementares à

vida ainda é um desafio para parcelas significativas da população. As organizações

populares são expressão dessa dinâmica reivindicativa voltada para a solução imediatista

do problemas. "{Villas-Bôas, 1994)
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o procedimento dos órgãos públicos tem sido o de coibir a ocupação e, ao mesmo tempo,

introduzir melhorias na área já consolidada, através de urbanização de favelas,

reassentamento da população instalada em áreas de risco, pequenas obras de saneamento e

infra-estrutura, ações consideradas inevitáveis, apesar da legislação, para a contenção da

degradação e oatendimento a demandas sociais.

O processo contínuo de "invasão" das áreas onde predominam os usos rurais, formando

núcleos urbanos, posteriormente reconhecidos pela legislação municipal, gerou dificuldades e

conflitos com os produtores rurais. A expansão urbana inadequada e predatória, a elevação

do valor da terra, a concorrência de produtores de municípios vizinhos, a crise econômica

prolongada, entre outros fatores, têm provocado a progressiva desestruturação da economia

local, afastando os usos rurais, tidos como importantes aliados na preservação do equilíbrio

geral do meio ambiente da cidade, desde que orientados e devidamente fiscalizados.(PMSP-

SEMPLA, 1994)

A mineração, de modo geral, é desenvolvida por portos de areia, os quais geralmente atuam

clandestinamente ou sem o devido controle do poder público. De acordo com o relatório de

SEMPLA(1994), são constantes os conflitos com os vizinhos, dos empreendimentos, tanto

pelo impacto negativo do processo produtivo (degradação da paisagem, ruído excessivo,

poeira), como pelo abandono das áreas, quando o depósito é exaurido ou torna-se inviável

comercialmente, sem a devida recuperação ambiental, prevista pela legislação.

Esse intrincado processo de ocupação inadequada da região torna muito dificil o

equacionamento das questões nele envolvidas. O resultado final manifesta-se através da

degradação ambiental e da contaminação dos mananciais. Diante desse quadro, o movimento

ambientalista, que também intensificou sua atuação na década de 80, tem-se manifestado

energicamente, denunciando a degradação da águas das represas e combatendo as obras

públicas indutoras de ocupação, os projetos de saneamento do Governo do Estado, o

bombeamento do rio Pinheiros para a represa Billings, a privatização das margens da represa

Guarapiranga por mansões e clubes de campo, bares e restaurantes.

Apesar das parcerias desenvolvidas, entre órgãos públicos e entidades ambientalistas,

principalmente na área de educação ambiental, a posição defendida, pela maioria delas, pode

ser definida como preservacionista radical. Para elas, a população deveria ser retirada do
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local em nome da proteção dos mananciais, não considerando as questões sociais ali

envolvidas, nem a possibilidade de levar a efeito estratégias que envolvam as duas ordens de

questões. (Villas-Bôas, 1994)

Foi nesse contexto que surgiram as primeiras políticas integradas para a Bacia do

Guarapiranga, que se destacam como experiências inéditas no tratamento interdisciplinar da

questão ambiental.
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MAPA IV

Região Metropolitana de São Paulo

Bacia e Reservatório Guarapiranga
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CAPÍTULO IV

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO GUARAPIRANGA

"Experiência novel na administração governamental brasileira, a tentativa de
gestão multi- setorial e multi- institucional de bacias hidrográficas em zonas
intensamente urbanizadas e industrializadas (..) só pode ser devidamente
compreendida enquanto criação de um espaço de conflitos e negociações entre
atores públicos e sociais. " (Neder, 1997)

o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga foi elaborado,

principalmente, como resposta ao problema do aparecimento de algas na represa

Guarapiranga, que causaram forte odor e gosto na água que abastecia grande parte da

população da cidade de São Paulo.eo)

No entanto, esse acontecimento apenas confirmou aquilo que os estudos que vinham sendo

desenvolvidos, no interior dos diferentes órgãos públicos, envolvidos na proteção dos

mananciais e na elaboração de políticas sociais nessa região indicavam.

No caso, tais estudos detectavam a contaminação das águas da represa Guarapiranga,

principalmente por receber esgoto doméstico das favelas e loteamentos irregulares

assentados em suas margens e ao longo dos córregos da bacia, contrariando frontalmente a

Legislação Estadual de Proteção aos Mananciais da época, além de outras normas mais

específicas ligadas ao parcelamento, uso e ocupação do solo. e1
)

Até então, cada agência buscava equacionar isoladamente o problema, intervindo dentro dos

limites de suas competências e áreas de atuação e de acordo com seus recursos técnicos,

políticos e financeiros. O aparecimento das algas, entre outros fatores, propiciou a integração

dos diferentes setores em beneficio de uma política de intervenção direta na região, atacando

os principais fatores que contribuíam para a deterioração do manancial.

Nesse contexto, todas as experiências positivas acumuladas foram aproveitadas na

elaboração do que veio a materializar-se como o Programa de Saneamento Ambiental da

Bacia do Guarapiranga, conforme será visto a seguir.

eo) - o Sistema de Abastecimento da RMSP compõem-se de um conjunto de sistemas interligados: Cantareira, Guarapiranga, Rio
Grande, Rio Claro, Alto e Baixo Cotia, eAlto Tietê. totalizando uma capacidade de produção de 56,30 m3.(pMSP-SEMPLA, 1994)
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1- Caracterização da Bacia

A represa do Guarapiranga foi construída, entre 1906 e1908, como uma alternativa para

evitar que a intensa utilização das águas do rio Tietê, na geração de energia da usina de

Parnaíba, afetasse a cidade de São Paulo.

Já na década de vinte, o reservatório passou a ter função de abastecimento de água da

cidade, contribuição que foi-se ampliando no decorrer dos anos, acrescentada da função de

controle de cheias e da sua utilização para atividades de lazer.

O Sistema Guarapiranga responde por cerca de 20% do abastecimento da RMSP, atendendo

a aproximadamente três milhões de habitantes, constituindo-se no segundo sistema produtor

da SABESP (superado apenas pelo Sistema Cantareira), sua vazão atinge 9,5 m3/s, além de

1,0 m3/s, revertido da bacia do rio Capivari, da vertente marítima da Serra do Mar.

A área total da bacia hidrográfica que contribui para o Reservatório do Guarapiranga é de

643km2
, abrangendo os municípios de São Paulo (229km2

), Cotia (23km2
), Juquitiba

(Skrrr'). A bacia hidrográfica dos rios Capivari e Monos tem uma área de 131 km2
,

totalmente no município de São Paulo. (PMSP-SEMPLA, 1994)

A população instalada na bacia é estimada em quinhentos e setenta e sete mil habitantes,

concentrada predominantemente em áreas urbanizadas com baixo padrão habitacional.

O processo de ocupação da bacia do Guarapiranga, nos últimos cinqüenta anos,

caracterizou-se pela substituição da atividade agrícola e de pequenos povoados, que se

formaram ao longo das vias de acesso para as áreas de exploração de lenha e carvão vegetal,

para a situação atual de intensa urbanização periférica no município de São Paulo,

expandindo-se para os municípios contíguos de Itapecerica da Serra e Embu, além do

crescimento de núcleos urbanos na zona meridional da bacia. (DAE-SABESP, 1992)

Atualmente toda a bacia do Guarapiranga se constitui em área de expansão urbana de um

acentuado crescimento populacional que se ainda não medido através de indicadores

estatísticos, pode ser constatado por outros métodos como , por exemplo, a observação da

intensificação do comércio de materiais de construção e da fabricação de blocos de cimento.

eJ
) Ver no Capítulo. I.

61



MAPA V

Tributários do Reservatório Guarapiranga
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Outro indicador seria a proliferação de linhas de transporte coletivo clandestinas. Podem ser

identificados, .por suas características comuns, quatro compartimentos diferentes no interior

da área da bacia:

• Áreas de urbanização intensa, contíguas à mancha urbana da RMSP, correspondendo às

áreas do Bororé, na margem direita do reservatório.; Riviera, na margem esquerda, Embu

e Itapecerica da Serra: todas contidas na porção norte da bacia.

• Áreas de urbanização isolada, correspondendo aos núcleos de Parelheiros, Cipó e Embu-

Guaçu, localizadas na porção sul/sudeste da bacia.

• Áreas não urbanas ocupadas por chácaras de recreio, loteamentos de baixa densidade, ou

ainda não ocupadas, constituindo uma zona de transição entre as áreas de urbanização

intensa e as áreas rurais.

• Áreas rurais de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, situadas na porção extremo sul e

oeste da bacia.

Além das atividades rurais, de comércio e serviços encontradas na região, existem outras que

merecem maior atenção do poder público no que se refere ao controle e fiscalização. Entre

elas podemos destacar clubes, hotéis, motéis, construtoras, portos de areia, suinoculturas,

indústrias dos ramos metalúrgico, :frigorífico, de papel e celulose, de recuperação de

solventes, de bebidas, químico, farmacêutico, alimentício, entre outros.

2 - Antecedentes

A gênese do Programa não se resume à identificação do problema e à ação imediata, já

existiam grupos no interior do aparato público que estudavam o problema havia algum

tempo. A Lei de Proteção aos Mananciais nem sempre foi aplicada de forma completa e

homogênea. A fiscalização efetiva das áreas protegidas foi iniciada apenas em 1978,

contando com recursos reduzidos, limitando-se à advertência de infratores.

Em 1983, com a ampliação de recursos, foi possível intensificar o controle e reforçar a

fiscalização terrestre com a introdução da fiscalização aérea e da chamada fiscalização

auxiliar, que contava com a participação da comunidade local, como fiscais auxiliares, e
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com uma linha telefônica gratuita para o recebimento de denúncias. Nesse período foram

aplicadas as penalidades de multa, embargo e interdição, previstas pela legislação, que até

então não vinham sendo consideradas. Ainda assim, os resultados não foram satisfatórios.

Em 1987, foram unificadas as equipes técnicas e administrativas da EMPLASA e2
) e de

SMA, visando. centralizar e agilizar os procedimentos de aplicação da legislação,

licenciamento e fiscalização.

Em 1988 ocorreu a primeira tentativa concreta de fiscalização integrada, envolvendo os

órgãos estaduais responsáveis pela implementação da LPM (CETESB/ SMAI EMPLASAI

SNM). No entanto, apesar dos esforços das áreas técnicas, a iniciativa não foi formalizada

pelos secretários envolvidos. (Guimarães, 1992)

Em 1989, a Prefeitura de São Paulo foi assumida pelo Partido dos Trabalhadores, que

pretendia estabelecer uma nova forma de governar a cidade. O lema principal, "São Paulo

para todos', previa a inversão de prioridades e a descentralização administrativa.

"O governo democrático e popular de Luiza Erundina assumiu a prefeitura de São Paulo

selando um compromisso com a defesa dos interesses públicos, a justiça social e a

democratização da gestão municipal. As metas de inverter prioridades, redirecionando os

investimentos públicos para áreas e setores mais carentes da cidade; de imprimir

transparência às ações administrativas e de promover a participação da população nas

decisões do governo foram testadas nessas experiênciastt"). " (Villas-Bôas, 1994: 1)

Os Núcleos Regionais de Planejamento

Um projeto chamado Núcleos Regionais de Planejamento - NRPs, antecipou-se à Reforma
<.;,

Administrativa, em elaboração, e deveria transformar-se numa espécie de embrião das

Subprefeituras, institucionalizadas pela Lei Orgânica do Município, em 1990, mas até hoje

não implementadas. Esse projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento -

SEMPLA, responsável pelo planejamento urbano e pela elaboração central do Orçamento

Municipal, previa a criação de núcleos descentralizados de planejamento, em cada

Administração Regional - AR e4
). Estes seriam formados pelas autoridades regionais dos

e2)Empresa de Planejamento Metropolitano S/A.e3) Experiências de negociação entre PMSP e.setores sociais envolvidos no comércio ambulante e proteção aos mananciais.e4
) Unidade administrativa, com sede descentralizada, onde são executados os serviços locais de aprovação e fiscalização de edificações

e uso do solo, coleta de lixo e varrição de ruas, pequenas obras viárias e,de saneamento, etc.
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setores da Administração que já atuavam de forma descentralizada (secretarias fim) e

representantes dos setores centralizados (secretarias meio), presididos pelo administrador

regional e coordenados por SEMPLA, com reuniões semanais.

Na SEMPLA foram definidas cinco equipes de técnicos, responsáveis pela coordenação e

acompanhamento do processo de implantação dos NRPs nas vinte ARs existentes na época.

Para levantar as carências e estabelecer prioridades setoriais e globais foram criados canais

de participação para a sociedade. O território das ARs foram subdivididos em micro-regiões,

ampliando as condições de acesso e contato entre administração e população. Através de

audiências públicas, promovidas em todas as regiões, foi possível, ainda que precariamente

no princípio, esclarecer a população a respeito das competências da Prefeitura e dos projetos

e programas passíveis de serem implementados. Dessas audiências públicas saiam as

propostas compatibilizadas da Administração e da sociedade as quais, após análise nas

instâncias centralizadas, seriam introduzidas no orçamento do Município.

À Secretaria Municipal de Planejamento, coube a atribuição de acolher e compatibilizar as

propostas orçamentárias elaboradas a partir das audiências públicas e dos órgãos setoriais

centrais.

Fatores diversos que envolveram, principalmente, disputas de poder entre as instâncias

centralizadas e as descentralizadas, provocaram a extinção dos NRPs, após pouco mais de

um ano de atuação, permanecendo incorporadas, no entanto, até o fim da gestão, algumas

práticas estabelecidas nesse período. No caso, a participação popular na elaboração do

Orçamento Municipal, a atuação conjunta das instâncias descentralizadas e das secretarias

meio em projetos e programas sociais para as regiões, entre outras. Em algumas regiões os

administradores regionais mantiveram funcionando os antigos Núcleos à revelia da extinção.

opatamar de negociação na questão da habitação popular

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEHAB, no início da gestão do PT,

passou por um processo de reformulação, principalmente no que se referia às formas de

atender

à demanda habitacional para a população de baixa renda. A elaboração, em parceria com a

população, de projetos e programas para esse setor apontava para um novo enfoque no
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tratamento da questão. A Secretária de Habitação, Ermínia Maricato, atuou durante a sua

gestão com grande empenho na busca da resolução das diferentes questões ligadas à

habitação popular, que envolve desde a construção de moradias até o atendimento de

reivindicações de habitantes de favelas e cortiços.

Na região sul do Município, onde os movimentos setoriais têm forte atuação, além das

audiências públicas para a elaboração do orçamento, foram instituídos os Fóruns de

Habitação, onde eram discutidas as carências, definidas as prioridades e as formas de

atuação.

Um dos projetos, bastante polêmico, elaborado para a região de Campo Limpo, foi o da

Chácara do Conde.r")

A realização desse projeto envolveria a solução de problemas relativos à habitação popular e

à proteção do meio ambiente, em especial dos mananciais. No caso, a oportunidade que se

apresentava era a de levar a efeito um projeto habitacional modelo, onde todas as restrições

relativas à proteção do meio ambiente seriam consideradas, demonstrando ser possível tal

ocupação, sem agravar a degradação na área da bacia. As unidades produzidas no Projeto

Chácara do Conde destinavam-se prioritariamente ao atendimento de parte da demanda do

Movimento de Moradia, em espacial da UNIFAG - União dos Favelados do Grajaú, o que

evitaria a ocupação de uma gleba de aproximadamente quatrocentos hectares, adquirida pelo

movimento, em área de proteção ambiental, conhecida como a "cratera" de Colônia.

Apesar de todas as negociações realizadas com os movimentos de moradia, ambientalistas e

órgãos públicos, o Projeto Chácara do Conde não foi aprovado, pois contrariava a Lei de

Proteção aos Mananciais, prevaleceu a postura do Governo do Estado de conceber a

preservação da área de mananciais exclusivamente pelos parâmetros técnicos ambientais.

o Grupo dos Mananciais

Nesse contexto, um assessor técnico da AR - Capela do Socorro, José Álvaro Coelho,

responsável pela coordenação do Núcleo Regional de Planejamento, após constatar que a

maior parte do território da A.R. encontrava-se na Zona de Proteção aos Mananciais Sul,

estabeleceu como prioridade um estudo que considerasse essa situação, antes de definir todas

as demais prioridades para a região. Assim, procurou reunir técnicos e assessores de

es) Maiores detalhes sobre este assunto podem ser encontrados em Villas-Bôas (1994)



diferentes agências públicas, municipais e estaduais, ligadas à gestão dos mananciais da zona

sul do Município, promovendo reuniões paralelas às dos NRPs, onde cada órgão participava

apresentando as informações específicas sobre sua área de atuação e as atividades que

estavam sendo desenvolvidas C6
). Após algumas reuniões desse grupo, chamado Grupo de

Trabalho para o estudo da Legislação de proteção dos mananciais - GT-Mananciais, um

quadro completo da questão foi delineado e, para que ações concretas pudessem ser

implementadas, seria necessário formalizar sua atuação.

Assim, os integrantes ligados à Prefeitura decidiram enviar um oficio, através do

Administrador Regional, Leonide Tatto, ao Secretário de Planejamento, Paul Singer,

solicitando a instituição do Grupo de Trabalho no âmbito da administração Municipal, o que

veio a ocorrer emjulho de 1989.

O GT-Mananciais, constituído pela Portaria n." 282/89, de 24 de julho de 1989, tinha por

objetivo um Plano de Preservação e Manejo da área do município de São Paulo inserida nas

bacias hidrográficas dos reservatórios Guarapiranga e Billings, e dos rios Capivari e Monos.

Para tanto, contava com a participação de dois integrantes de SEMPLA (um do

Departamento de Planejamento, que coordenava o G.T., e outro do Departamento de

Normatização e Uso do Solo); dois integrantes de SEHAB (um pertencente ao Gabinete e

outro à Superintendência de Habitação - HABI); um integrante da Secretaria das

Administrações Regionais - SAR; um integrante do NRP da AR - Capela do Socorro e um

integrante do NRP da AR - Campo Limpo.

O primeiro relatório, elaborado em sete meses de trabalho conjunto, apresentou um

levantamento fisico territorial bastante detalhado da área de estudo, com dados sobre os

recursos hídricos e drenagem, solos, clima, vegetação); as características de uso e ocupação

do solo da região e sua respectiva legislação C7
); propostas de estrutura urbana, políticas

estratégicas e de gestão C8
), desdobramentos necessários à continuidade dos trabalhos e

consecução dos objetivos pretendidos. De acordo com as características encontradas na

região, foram estabelecidos critérios que possibilitaram identificar três setores ou

compartimentos diferenciados, requerendo tratamento também diverso na elaboração de

políticas, os quais foram convalidados, pela Comissão de Política Urbana - CPUC9), e

e6
) Ver Oficio n. o305189 ARCS. Gabinetee7) Zoneamento e LPM.e8
) licenciamento e fiscalização. regularização de loteamentos. incentivos e política tributária. campanha de educação ambiental,

encaminhamento de projetos pilotos.e9)Resolução SEMPLA/CPUl1191. de 3 de abril de 1991.
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permanecem válidos como parte da política municipal para as áreas inseridas nas bacias dos

reservatórios Guarapiranga e Billings e dos rios Capivari e Monos.

Em junho de 1993, através da Portaria n o 224/93, foi constituído um novo grupo de

trabalho, também chamado GT - Mananciais, com a incumbência de formular a Política

Municipal de uso e ocupação do solo para a área de proteção dos mananciais sul de São

Paulo, bem como apresentar proposta para a revisão da Lei de Proteção aos Mananciais, a

ser encaminhada ao Governo do Estado.

Integravam esse GT, a Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA, a Secretaria de

Negócios Extraordinários - SNE (40), a Secretaria das Administrações Regionais - SAR, a

Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB, a Secretaria de

Serviços e Obras - SSO, a Secretaria das Finanças - SF, e a Secretaria de Negócios

Jurídicos - SJ.

Apoiado nas experiências anteriores do primeiro grupo de trabalho, do SOS - Manancial e

da recente implementação do PSABG, o GT elaborou um relatório bastante completo sobre

o assunto, onde constavam propostas para a ação administrativa da municipalidade de São

Paulo na Área de Proteção aos Mananciais, tais como a Política de Uso do Solo; diretrizes

setoriais para habitação, transportes, tributação, recursos minerais, saneamento e infra-

estrutura básica; ações para a gestão e monitoramento da APM.

o SOS - Mananciais

O trabalho desenvolvido no âmbito municipal pelo primeiro GT-Mananciais, para prosseguir,

demandava a integração com os diferentes órgãos estaduais que atuavam no setor. O

episódio do aparecimento das algas na Represa Guarapiranga, ensejou a necessária ampliação

do diálogo, que já se desenvolvia no plano informal, entre técnicos e agências, possibilitando

o estabelecimento de um Termo de Cooperação Técnico - Administrativo entre os dois níveis

de governo.

"Com o surgimento, em 1990, de algas tipo anabaena no Reservatório do Guarapiranga e a

intensificação da degradação da qualidade da água, colocando em risco o abastecimento
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de grande parte da população da região metropolitana, o Estado de São Paulo, através da

SABESP, sentiu a necessidade de uma ação mais contundente naquele manancial e propôs

a criação do Sistema Integrado de Fiscalização nas bacias hidrográficas do Reservatório

do Guarapiranga e dos rios Capivari e Monos, envolvendo os diversos órgãos estaduais e

as administrações municipais abrangidaspelas referidas bacias. "(Guimarães, 1993: 87)

A celebração do primeiro Termo de Cooperação Técnico Administrativa entre Governo

Estadual e demais municípios integrantes das bacias hidrográficas do Guarapiranga e do

Capivari - Monos, ocorreu em junho de 1991, reunindo, pelo Governo do Estado, as

Secretarias do Meio Ambiente, de Energia e Saneamento e da Segurança Pública, a Polícia

Militar, a CETESB, a SABESP e a ELETROPAULO. Os municípios participantes eram

São Paulo, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Cotia e Juquitiba

"Constitui objeto do presente termo a interação dos serviços e atividades que em nível

constitucional e infra-constitucional são carreadas aos signatários e que possibilitam

assegurar a efetiva proteção e recuperação ambiental das Bacias Hidrográficas do

Guarapiranga e do Capivari - Monos localizadas na RMSP." (Termo de Cooperação

Técnico - Administrativo, 1991)

Esse Termo criou o Sistema Integrado de Fiscalização e Proteção Ambiental das Bacias
,

Hidrográficas do Guarapiranga e do Capivari - Monos, onde os signatários deveriam, de

forma conjunta e ordenada, e mediante o estabelecimento de rotinas e procedimentos

técnicos, e de caráter repressivo, aplicar a legislação que lhes é própria.

O Sistema, chamado de SOS - Mananciais, cuja coordenação ficou a cargo da Secretaria do

Meio Ambiente do Estado, reuma representantes da Coordenadoria de

Planejamento/Departamento de Uso do Solo Metropolitano - CPLAlDUSM; da

Coordenadoria de Proteção aos Recursos Naturais/ Departamento Estadual de Proteção aos

Recursos Naturais - CPRNIDPRN; da Polícia Florestal e de Mananciais; da Cia de

Tecnologia de Saneamento Ambiental- CETESB; da Secretaria de Energia e Saneamento,

da ELETROPAULO e da SABESP.

('0) . Esta secretaria tratava. entre outros, dos assuntos relativos ao meio ambiente, incorporados posteriormente à Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente, criada em outubro de 1993.
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Participavam, como representantes da Prefeitura do Município de São Paulo, a Secretaria de

Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB, a Secretaria Municipal de Planejamento -

SEMPLA e a Secretaria das Administrações Regionais - SAR.

Para facilitar o funcionamento do Sistema a área de atuação foi dividida em seis porções,

considerando, principalmente, o estágio de ocupação e as condições ambientais.

Para desenvolver ,os trabalhos de fiscalização nestas áreas foram definidas cinco equipes de

trabalho com a seguinte composição: um Fiscal da Legislação de Proteção aos Mananciais,

um Policial Florestal, um Fiscal Municipal, um Técnico da SABESP ou ELETROPAULO,

coordenados por um técnico, de um dos órgãos envolvidos, com experiência técnica da

questão.

A Portaria n." 237/91, de 22 de julho de 1991, nomeou os representantes do Município de

São Paulo, constituindo o GT - SOS Manancial no âmbito municipal, coordenado por

SEHAB, vinculado ao Sistema Integrado de Fiscalização e Proteção Ambiental das Bacias

Hidrográficas do Guarapiranga e do Capivari - Monos.

De acordo com Guimarães (1993: 149), os resultados alcançados pelo SOS - Mananciais,

como ficou conhecido o Sistema, no período 91/93, podem ser considerados positivos:

"O trabalho de fiscalização mostrou que é possível inibir atividades de degradação,

controlar o uso e ocupação do solo, bem como reverter outras ações degenerativas na

bacia, a partir de uma ação integrada. "

Apesar de bem sucedido, o SOS - Mananciais, carecia, ainda, de um campo de atuação mais

amplo que aquele previsto no Termo de Cooperação, pois as atividades desenvolvidas pelo

grupo estavam extrapolando aquelas ligadas apenas à fiscalização. Pode-se destacar entre

elas, principalmente, os estudos ligados à questão da mineração e os eventos realizados na

área de Educação Ambiental.t'")

Assim, a idéia de criar uma Comissão Especial para a Proteção dos Mananciais tomou forma

e desenvolveu-se através da celebração do segundo Termo de Cooperação Técnico-

Administrativa, em março de 1994, que estabeleceu o Sistema Integrado de Fiscalização e

Controle Ambiental dos mananciais contribuintes do Reservatório Guarapiranga, SIM -

~l) Ver Villas-Bôas (1994:60) - "Campanha Linha da Vida".
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Mananciais Guarapiranga, e criou a tão necessária Comissão Especial de Proteção aos

Mananciais, CEPM - Guarapiranga, para o seu gerenciamento.

Os signatários desse segundo Termo permaneceram essencialmente 0S mesmos, passando a

integrá-lo a Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, e o município de São

Lourenço da Serra. A participação da Prefeitura de São Paulo foi ampliada, incluindo

SVMA, SSO e SVP.

A estrutura administrativa da CEPM envolvia: uma Secretaria Executiva; o Comitê de

Fiscalização Integrada - SOS Mananciais - com o mínimo de sete Equipes de Fiscalização

Integrada, cinco Equipes de Intervenção Específica e uma de acompanhamento do Programa

Guarapiranga( em fase de implementação); Câmaras Técnicas Normativas e Temporárias.

Outra Portaria Municipal, n." 321, de maio de 1994, para acompanhar as modificações

apresentadas no novo Termo de Cooperação, revogou a Portaria n." 237/91, e criou no

âmbito municipal, o Grupo de Trabalho SOS - Mananciais, uma vez que agora se incluía no

Sistema a Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings. Para tanto, criou uma Comissão

Deliberativa e outra Executiva a qual atuaria em sede descentralizada, onde foi instalado o

Sistema de Fiscalização Integrada, na unidade da SABESP, localizada na região dos

Mananciais Sul.

Atualmente o SOS - Mananciais integra o PSABG como um subprograma.

3 - A Etapa de Formulação do Programa

O SOS - Mananciais tinha por atribuição principal a fiscalização integrada do território das

bacias hidrográficas do Guarapiranga e do Capivari - Monos. No entanto, reuniu em sua

estrutura uma equipe multidisciplinar e multi setorial que, respaldada por seus órgãos

centrais, logrou desenvolver uma série de iniciativas e ações: recuperação de áreas

degradadas, programas de arborização, de coleta seletiva de lixo, de limpeza de córregos, de

contenção de encostas, urbanização de favelas e educação ambiental. Dessa forma, passou a

concentrar experiência e informação suficientes para iniciar estudos visando a gestão

integrada da bacia.
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Nesse momento, em virtude da gravidade do quadro de degradação da Represa

Guarapiranga e da alarmante possibilidade de perda daquele manancial para o abastecimento

de água, a SABESP e a Secretaria de Energia e Saneamento do Estado buscaram parceria

com a Prefeitura de São Paulo para equacionar um Programa de Recuperação da Represa,

bem como para tratar da obtenção de financiamento junto ao Banco Mundial (BIRD) para

sua viabilização.

Esse financiamento vinculou-se ao "Programa de Qualidade das Águas e Controle de

Poluição Hídrica em Áreas Metropolitanas", do Ministério da Ação Social/Secretaria

Nacional de Saneamento e foi negociado com o BIRD, simultaneamente com programas

para as cidades de Curitiba e Belo Horizonte.

O Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga foi formulado sob

coordenação da Secretaria Estadual de Energia e Saneamento e da SABESP. A formulação

inicial baseou-se em estudos desenvolvidos pelos diferentes órgãos envolvidos na proteção e

gestão dos mananciais. A partir disso, e da experiência recente, a equipe técnica do SOS -

Mananciais produziu a primeira versão do projeto, reunindo e compatibilizando projetos

setoriais, estruturando, assim, a proposta apresentada ao Governo do Estado, Prefeitos,

representantes da Secretaria Nacional de Saneamento e do BIRD, emjunho de 1991.

No período subsequente, o Programa recebeu uma série de ajustes, incluindo o Relatório de

Impacto Ambiental - RIMA, elaborado pela Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos,

resultando na versão final, aprovada pelo CONSEMA em março de 1992, e pelo BIRD em

junho de 1992.

4 - O Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga (42)

O objetivo básico do Programa é o de implementar um conjunto de obras e medidas,

corretivas, preventivas e institucionais, visando garantir a sobrevivência da Represa

Guarapiranga como integrante do Sistema Adutor Metropolitano, e reverter as tendências de

degradação daquele manancial, cuja perda afetaria gravemente o abastecimento de água na

metrópole. A Guarapiranga responde hoje por vinte por cento da água que abastece a RMSP

(42) _ Ver Relatório SEMPLA (1994).
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e é estratégica para o aproveitamento de outros mananciais do Sistema Produtor Sudoeste,

destinados à ampliação da capacidade atual do Sistema.

Dadas as características naturais e de ocupação da bacia, já anteriormente analisadas tanto

por órgãos municipais como pelos órgãos estaduais de planejamento, o programa assumiu

dois pressupostos:

1) - O grau de ocupação de setores identificados como urbanos é de difícil reversão,

exigindo esforços para contenção do avanço desse processo e medidas corretivas e de

recuperação ambiental destinadas a melhorias no sistema de coleta e disposição final de

.efluentes domésticos; recuperação de córregos e faixas de proteção e drenagem; revegetação

de áreas de interesse à conservação dos solos e das águas; reassentamento de famílias

moradoras de áreas de risco ou áreas impossíveis de serem urbanizadas.

2) - As áreas ainda não atingidas pela expansão urbana devem receber especial atenção

através de uma política de restrição ao avanço da urbanização, conjugada a medidas de

promoção e apoio a atividades rurais e peri-urbanas compatíveis com os objetivos de

preservação do manancial. Dentre essas medidas destacam-se o repovoamento vegetal, o

disciplinamento e a recuperação de áreas mineradas; implantação de parques e apoio técnico

à atividade de silvicultura, agricultura e piscicultura.

A partir desses pressupostos que correspondem a políticas diferenciadas para dois

compartimentos geográficos, o urbano e o rural, e considerando as especificidades do

conjunto de obras e medidas a serem implementadas, o Programa foi organizado em cinco

Sub-Programas.

Visando a articulação dessas diversas ações, bem como de vários órgãos intervenientes, foi

montado, também, um sistema de gerenciamento, coordenado pela Secretaria de Recursos

Hídricos Saneamento e Obras (antiga Secretaria de Energia e Saneamento, desmembrada

pela Lei n." 8.275/93)
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o prazo para a implantação do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do

Guarapiranga é de cinco anos e o total de recursos necessários foi orçado em

aproximadamente duzentos e sessenta e dois milhões de dólares correspondendo às seguintes

fontes:

Financiamento do BIRD

Governo do Estado

SABESP

ELETROPAULO

PMSP

119,001 (45,43%)

68,059 (25,98%)

39,801 (15,20%)

6,997 ( 2,67%)

28,075 (10,72%)

A tabela abaixo indica os cinco sub-programas e os recursos que lhes foram destinados:

Total (em milhões de dólares) 261,933

1. Serviços de água e esgotos

2. Coleta e disposição final do lixo

3. Recuperação Urbana

4. Proteção ambiental

5. Gestão

71,003

9,470

113,944

36,855

8,070

Total (em milhões de dólares) 261,933
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Sub-Programa J - Serviços de Água e Esgotos,..
Destina-se basicamente a dotar as áreas urbanas densas de um sistema eficiente de coleta e

afastamento de esgotos, que será totalmente implantado pela SABESP.

Compreende a ampliação dos serviços de interceptação, tratamento e disposição final de

esgotos; implantação de sistema de reversão dos córregos Guavirutuba e Itupu nos períodos

de estiagem; aperfeiçoamento operacional do sistema de esgotos e aperfeiçoamento do

sistema de tratamento das águas da Guarapiranga, na ETA -Teodoro Ramos.

Sub-Programa 2 - Coleta e Disposição Final do Lixo

Destina basicamente a eliminar os 'lixões' existentes na Bacia, através da aplicação de um

plano elaborado pela EMPLASA e pela CETESB.

Envolve ações destinadas a adequar as áreas dos atuais 'lixões' de modo a que possam

continuar a receber os resíduos sem prejuízos ambientais, inclusive através da instalação de

novos equipamentos.

O Sub-Programa destinará recursos à PMSP, para melhorar os padrões de coleta nas áreas

da Bacia, sem todavia envolver-se na problemática da destinação final do lixo do Município,

que é resolvida fora dos limites da ZPM.

Sub-Programa 3 - Recuperação Urbana

Este Sub-programa complementa o Sub-Programa 1, prevendo outras intervenções para

adequação da infra-estrutura das áreas mais densamente ocupadas, onde um reassentamento

maciço da população se mostra inviável, tanto do ponto de vista social, quanto econômico.

Nesse sentido estão previstas obras destinadas a dar um tratamento adequado ao sistema

viário local,.melhorar as condições de drenagem e conter processos de erosão do solo.

Contempla, também, a urbanização das favelas já existentes, especialmente no sentido de

dotá-las de rede de esgotos e condições para coleta de lixo, além de prevenir riscos de

desmoronamentos.

Sub-Programa 4 - Proteção Ambiental

O Sub-Programa 4 envolve a criação de parques públicos, ações destinadas à recuperação de

áreas degradadas e ações promocionais, visando a implantação de atividades compatíveis

com a preservação dos mananciais, especialmente no setor rural.
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Dentre as ações de recuperação destacam-se o povoamento vegetal das margens da Represa

e de áreas públicas, a recomposição de matas ciliares e a recuperação de duas minerações, a

da Baronesa, em São Paulo, e a mineração Embú.

O projeto de criação de novos parques envolve a implantação do Parque Ecológico

Guarapiranga, Parque Nove de Julho, Parque daVárzea do Embú-Guaçu e Parque llha dos

. Eucaliptos. As áreas destinadas para os parques são total ou parcialmente pertencentes à

ELETROPAULO.

Como ações promocionais está previsto o apoio técnico a atividades agrícolas e de

silvicultura que já se desenvolvem na região, bem como a implantação de estação de

piscicultura.

Sub-Programa 5- Gestão da Bacia

Este Sub-Programa destina-se primordialmente à montagem de um modelo de gestão da

Bacia, o qual deverá articular o conjunto de órgãos públicos intervenientes na área, bem

como a sociedade civil, de forma a promover, fiscalizar e implantar ações dirigidas à

preservação, recuperação e manejo adequado dos recursos naturais da Guarapiranga.

o Sistema de Gerenciamento

Coordena o Programa o Secretário de Recursos Hídricos Saneamento e Obras.

A Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, criada pelo Decreto n." 34.682/92 é

vinculada ao gabinete do Secretário coordenador. Conta com um coordenador e quatro

assistentes nos setores de licitações e aspectos legais, finanças, saneamento e

planejamento/assuntos sociais.

À Unidade de Gerenciamento caberá supervisionar toda a execução do Programa, planejar e

articular suas etapas, acompanhar os procedimentos licitatórios e todos os contratos

decorrentes, autorizar a liberação de recursos financeiros do BIRD mediante comprovação

da execução prévia pelos órgãos executores das atividades previstas, elaborar relatórios e

avaliações periódicas da evolução do Programa, e realizar todas as demais tarefas de

gerenciamento. A Unidade de gerenciamento deverá contratar uma consultoria para apoiar o

desenvolvimento de seus trabalhos, com recursos previstos pelo Programa.
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São Órgãos Executores do Programa o CDHU (43), ELETROPAULO, PMSP, SABESP e

SMA. Relacionam-se com o Coordenador e com a UGP através de coordenadores

especialmente designados.

O Conselho Consultivo do Programa, criado pelo Decreto n." 34.691/92 , visando a

participação integrada dos órgãos públicos e sociedade civil no acompanhamento do

Programa, será presidido pelo Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, tendo

como Vice-Presidente o Secretário do Meio Ambiente.

Um Grupo Técnico, integrado por representantes de SMA, SABESP, CETESB,

EMPLASA, CDHU e PMSP, subsidiará o Conselho com estudos e informações e deverá

apoiar e acompanhar a execução do Programa junto à UGP.

43 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
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QUADRO RESUMO DO PROGRAMA

Sub-Programa 1- Serviços de Água e Esgotos

1.1. Ampliação dos serviços de interceptação, tratamento e
disposição final de esgotos.
1.2. Melhoria e ampliação do sistema de coleta de esgotos.
1.3. Desvio das cargas poluidoras afluentes à represa,
córregos Guavirutuba e Itupu.
1.4. Aquisição de sistema de supervisão e comando
centralizado das estações elevatórias de esgoto.
1.5. Aprimoramento no processo de tratamento de água na
ETA Teodoro Augusto Ramos.

Sub-Programa 2 - Coleta e disposição final do Lixo

2.1. Adequação e controle ambiental do sistema de coleta,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos.
2.2. Aquisição de equipamentos para limpeza de áreas
públicas.

Sub-Programa 3- Recuperação Urbana

3.1. Município de São Paulo.
3.1.1. Canalização de córregos.
3.1.2. Urbanização de favelas.
3.1.3. Adequação de infra-estrutura.

3.2. Município de Embu.
3.2.1. Canalização de córregos.
3.2.2. Urbanização defavelas.
3.2.3. Adequação de infra-estrutura.

3.3. Município de ltapecerica da Serra.
3.3.1. Canalização de córregos.
3.3.2. Urbanização defavelas.
'3.3.3. Adequação de infra-estrutura.

3.4. Município de Embu-Guaçu.
3.4.1. Canalização de córregos.
3.4.2. Adequação de infra-estrutura.

3.5. Remoção e reassentamento de população.
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Sub-Programa 4 - Proteção Ambiental

4.1. Repovoamento vegetal.
4.1.1. Repovoamento das margens da represa.
4.1.2. Recomposição da mata ciliar.
4.1.3. Repovoamento de faixas de domínio.
4.1.4. Arborização urbana.
4.1.5. Projeto piloto de micro-propagação.

4.2. Parques e recuperação de áreas mineradas.
4. 2.1. Parque Ecológico do Guarapiranga.
4.2.2. Parque Nove de Julho.
4.2.3. Parque da Várzea do Embu-Guaçu.
4.2.4. Parque da Ilha dos Eucaliptos.
4.2.5. Mineração Baronesa.
4.2.6. Mineração Embu.

4.3. Apoio técnico às atividades agrícolas, silvicultura e
implantação de estação de piscicultura.

Sub-Programa 5 - Gestão

5.1. Estudos e levantamentos de dados.
5.1.1. Plano de desenvolvimento e proteção ambiental.
5.1.2. Estudo de atividades econômicas compatíveis.
5.1.3. Modelo institucional para a gestão da bacia.
5.1.4. Programa habitacional.
5.1.5. Plano de esgotos e drenagem.
5.1.6. Plano de resíduos sólidos.
5.1. 7. Programa de adequação e controle de mineração.
5.1.8. Sistema de controle da qualidade da água.

5.2. Educação e capacitação técnica.
5.2.1. Capacitação técnica para gestão da bacia.
5.2.2. Capacitação técnica das ONGs.
5.2.3. Educação sanitária e ambiental.

5.3. Operação da Bacia.
5.3.1. Implantação/operação da unidade de gestão da bacia.
5.3.2. Fiscalização integrada e controle de fontes poluidoras.
5.3.3. Sistema de informações para monitoramento das
condições ambientais.
5.3.4. Melhoria operacional do sistema de esgotos.
5.3.5. Operação de áreas urbanas.
5.3.6. Sistema de Avaliação.

5.4. Aparelhamento e equipamentos para a gestão.
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5 - Uma avaliação político-institucional

Os conflitos de interesses, desencadeados pela necessidade de preservar os mananciais,

agravaram-se com a intensificação do processo de urbanização no território das bacias

hidrográficas protegidas pela Legislação para a Preservação dos Mananciais da RMSP.

No entanto, os atores sociais afetados negativamente pela LPM, posicionaram-se, desde o

início, contra as rigorosas exigências para a preservação, as quais atingiam até municípios

inteiros, interferindo em seu desenvolvimento econômico e social.

Os órgãos estaduais que centralizavam a condução da política, consideravam equacionada a

questão, e insistiam na manutenção da legislação sem alterações, apesar de fortes pressões

para que, em algumas regiões, houvesse alguma flexibilização.(Sócrates, 1985)

Assim, no primeiro período que se sucedeu à promulgação da LPM, prosseguiu o processo

em curso, de ocupação de áreas livres e das margens de córregos por favelas e a abertura de

loteamentos irregulares e clandestinos na bacia do Guarapiranga, destinados a absorver a

expressiva demanda da população de baixa renda. O comércio irregular e clandestino de

terras foi eleito como uma forma pressionar o poder público e de recuperar os "prejuízos"

dos proprietários de terras atingidas pelas novas normas de preservação, tomando-se

atividade cotidiana na região, que, por reunir tantos 'inconvenientes', foi, praticamente,

excluída do mercado imobiliário formal.

As políticas relativas a recursos hídricos, saneamento, energia e habitação, continuaram

sendo elaboradas nos órgãos centrais, caracterizando cada um como um centro de decisão,

independentes entre si, mas vinculados ao Governo Federal.

Os movimentos sociais, com relativa organização, alternavam-se nas pressões, canalizando

suas demandas aos diferentes setores.

Durante esse período, como já mencionado (44), não havia um controle maior sobre a região,

sem uma fiscalização efetiva, nem punições a ocupações irregulares. Apenas no final da

década de 80 é que o Estado volta a atuar mais expressivamente na questão da preservação

dos mananciais.

(14) Ver Capítulo 111. item 2.
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Nessa segunda fase, com mais organização, mas com demandas opostas, os movimentos de

moradia e ambientalista, intensificaram as pressões sobre o Legislativo e sobre os órgãos

governamentais, que iniciavam ações para o controle da ocupação, motivadas,

principalmente, pelo agravamento da questão da qualidade da água no reservatório.

Essa etapa coincide com a promulgação da Constituição Federal de 88, com as eleições

diretas e, em São Paulo com o período de gestão do PT, que havia assumido o compromisso

com os setores populares de "inverter prioridades", redirecionando os recursos públicos para

as áreas mais carentes.

As políticas de cunho ambiental, ainda que em fase de formação, já faziam parte das agendas

governamentais Federal e Estadual, quando surgiu o problema da proliferação das algas na

Represa Guarapiranga.

Como foi visto, atuavam individualmente nessa região, órgãos estaduais e municipais de

diferentes setores. Cada um deles, segundo legislação e políticas próprias, desenvolvia

atividades ligadas a fiscalização, ordenação do uso do solo, atendimento à saúde, educação,

assistência social (em especial ligada à habitação subnormal), abastecimento de água,

saneamento, obras viárias, disposição de resíduos, habitação popular, etc.

O evento ocorrido no verão 1990, a floração de algas na represa, comprometendo a

qualidade das águas para o abastecimento, trouxe relevância à questão e demonstrou

claramente que as previsões dos técnicos tinham fundamento e que o manancial estava

gravemente ameaçado, exigindo ações drásticas.

Apesar de estarem ocorrendo, simultaneamente, várias iniciativas, tanto na esfera municipal

como na estadual C\ foi a SABESP, agência estadual de saneamento, ligada diretamente à

Secretaria de Energia e Saneamento, que deu o primeiro passo formal para o início de uma

cooperação multi setorial e intergovernamental.

Diante da impossibilidade de fornecer água potável para 20% da população da RMSP, e das

fortes pressões que vinha sofrendo, a SABESP resolveu pedir auxílio ao Governo Municipal,

no sentido de viabilizar uma ação conjunta, que lograsse interferir no processo de

contaminação do manancial e de degradação ambiental na região da bacia hidrográfica.

Assim, as relações informais iniciada entre técnicos do Estado e da PMSP, puderam

prosseguir, e as ações necessárias, para atender à emergência, foram implementadas,
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formalizando a cooperação no âmbito das duas esferas. Nesse momento, as divergências

foram, momentaneamente, superadas e o primeiro projeto integrado foi implementado com

bastante sucesso.

Como medida emergencial possível, em junho de 1991, foi implementado o Sistema de

Fiscalização Integrada - SOS - Mananciais, envolvendo a fiscalização das atividades que

pudessem infringir, principalmente, a legislação de mananciais (SMA, CETESB),

ambiental (polícia Florestal), de uso e ocupação do solo (SMA, PMSP -SEHAB, SEMPLA

e SAR).

Paralelamente às atividades de fiscalização, a equipe do SOS desenvolvia estudos e

implementava ações na região, estruturando-se como uma instância descentralizada de gestão

da região dos mananciais.

Em termos de legislação, já existiam nessa época as Leis, Federal e Estadual, para o Meio

Ambiente, e a Política Estadual de Recursos Hídricos, seria aprovada no fim de 1991,

introduzindo a gestão descentralizada dos recursos hídricos, tendo por base o território das

bacias hidrográficas, instituindo os Comitês de Bacia em vinte regiões do Estado.I")

Nesse contexto, o processo de descentralização administrativa, também promovido pelo

Governo Municipal em São Paulo, apesar dos conflitos internos, ampliava as instâncias

decisórias, uma vez que estimulava o orçamento descentralizado e os Fóruns de negociação

com atores sociais, em diferentes setores da Administração.

Esse processo de negociação organizada foi o modo de representação de interesses mais

utilizado pelos movimentos sociais nesse período. As demandas eram canalizadas para as

diferentes instâncias através das Audiências Públicas para a elaboração do Orçamento

Programa do Município. As reivindicações, relativas a questões que não faziam parte das

atribuições.do Município, eram enviadas aos órgãos estaduais competentes, acompanhadas

da devida pressão da sociedade, assim aconselhada pelos órgãos municipais.

De qualquer forma, estas instâncias ainda não tinham o caráter decisório que lhes queriam

imputar alguns setores, como SEMPLA e SAR, ambos bastante prestigiados pela prefeita. O

Orçamento Municipal ainda era definido nos órgãos centrais e os recursos disputados

vigorosamente entre os Secretários das diferentes pastas, revelando claramente interesses

corporativo-burocráticos.

('~o Subcomitê da Região Cotia - Guarapiranga, que faz parte do Comitê do Alto Tietê, foi instalado em 28/8197.
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A interrupção do projeto dos NRPs, evidenciou o recuo do governo na intenção de

implementar a descentralização administrativa, em detrimento de SEMPLA e SAR, e em

beneficio dos demais setores, que não admitiam compartilhar o poder de decisão a eles

conferido pelo modelo centralizado, que prevaleceu até o fim da gestão, apesar da

continuidade das audiências públicas para a elaboração do Orçamento Programa.

Os Fóruns de Habitação promovidos pela SEHAB, possibilitaramordenar melhor a atuação

dos movimentos de moradia e conter, momentaneamente, as pressões caracterizadas pelas

invasões de terras na região. Enquanto eram desenvolvidas negociações, bastante dificeis,

entre a administração e os diferentes segmentos do movimento, muitas vezes, conflitantes

entre si, houve uma trégua nas invasões, condição imposta pela Administração para garantir

o diálogo entre as partes.

Como foi visto, as complexas negociações entre a SEHAB e os movimentos de moradia e

ambientalista, basearam-se, principalmente, na proposta de implementação do Projeto

Chácara do Conde, cuja negociação com o Governo do Estado não chegou a bom termo e o

Projeto não foi aprovado, derrubando o maior trunfo da SEHAB, abalando sua posição

perante os movimentos.

A terceira fase do processo que possibilitou a implementação do PSABG, iniciada pela

implantação do SOS - Mananciais, caracterizou-se por um intenso trabalho, envolvendo os

integrantes da equipe descentralizada e os respectivos órgãos centrais que os apoiavam,

dando-lhes condições favoráveis para o desenvolvimento de experiências além das previstas

pelo Termo de Cooperação.

Ainda assim, a amplitude das ações e dos recursos, necessários para o encaminhamento de

questões tão complexas, conforme diagnóstico elaborado, exigia uma ampliação das

atribuições do SOS e dos recursos a ele destinados.

A possibilidade de implementar um programa mais amplo e efetivo, com o apoio do BIRD,

levou a SABESP, mais uma vez a iniciar o processo que culminou na elaboração e

implementação do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga, adiando a

reformuIação do SOS e transformando-o num subprograma.

Utilizando toda a experiência e potencial centralizados no SOS (prestigiado e respaldado

pelos órgãos centrais), foi possível a elaboração da primeira versão do Programa, que foi

apresentado ao BIRD.
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Com a aprovação do projeto, em sua segunda versão, foi estabelecido seu arranjo

institucional definitivo, tendo como entidades executoras: SMA, SABESP, CDHU,

ELETROPAULO, a SRHSO, gerenciando o Programa, e a PMSP, através de SEMPLA,

SVP, SSO, SVMA, SAR e SEHAB, com a coordenação no âmbito municipal.

E muito dificil definir ganhadores e perdedores nesse Programa, pois, de modo geral, por

menores que venham a ser os resultados obtidos, o saldo global pode se considerado positivo

de antemão. Isso se deve ao fato da amplitude do valor atribuído ao manancial tanto em

termos econômicos, como sociais, cuja recuperação contempla os interesses dos órgãos

envolvidos no abastecimento público e gestão dos recursos hídricos e, também, de toda a

população da RMSP que consome suas águas.

Além disso, sua implementação tornou possível a atuação integrada dos atores públicos,

cujas políticas, se implementadas isoladamente, dificilmente teriam sucesso. E, finalmente,

iniciou um processo contínuo para o estabelecimento do gerenciamento integrado da Bacia,

modelo considerado o mais adequado atualmente.

Especificamente os movimentos de moradia e ambientalista obtiveram uma vitória parcial,

tendo em vista a amplitude das questões que os envolvem e as demandas atendidas pelo

Programa.

Mesmo aqueles atores, ligado ao comércio de terras, que reivindicavam a modificação da

legislação, receberam um sinal promissor de que novos encaminhamentos seriam dados à

questão.

A SEHAB também auferiu ganhos com a implementação do PSABG, a derrota no Projeto

Chácara do Conde, foi totalmente compensada pela atribuição de coordenar o Programa e as

intervenções por ele possibilitadas no setor habitacional, recuperando assim o seu prestígio

diante dos movimentos sociais e do restante da Administração Municipal.

A implementação do PSABG, foi um grande passo para o equacionamento das questão dos

mananciais na região sul de São Paulo. O período que o antecedeu foi pontuado por extensas

e complexas negociações, que lograram compatibilizar interesses, acomodar conflitos e

articular convenientemente a política. Entretanto, esse mecanismo de intervenção tem prazo

definido para a execução de um extenso programa, que ainda não atinge toda a bacia,
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restringindo-se às áreas mais críticas, onde se concentram os pontos de maior contribuição

para a deterioração da qualidade da água.

Consta do programa a elaboração de um modelo de gestão integral para a bacia, o qual,

provavelmente, deverá absorver as tendências em curso, presentes principalmente na Política

Estadual de Recursos Hídricos e na nova Lei de Proteção aos Mananciais cuja

implementação definitiva e regulamentação, respectivamente, pressupõem a criação de uma

instância descentralizada de gestão e a elaboração de um Plano de Desenvolvimento e

Proteção Ambiental. Essa será, portanto, uma nova etapa que apenas se inicia.

87



CONCLUSÃO

A análise do PSABG, permitiu observar o processo que envolve atores públicos e privados

na elaboração de uma política pública, identificando os conflitos a ele inerentes e aqueles

manifestados pela especificidade das questões tratadas; e as estratégias utilizadas nas

negociações.

Foi possível encontrar algumas respostas para as questões inicialmente apontadas, sobre a

existência de componentes específicos, nas políticas de caráter ambiental, que tendem a

ampliar suas perspectivas de sucesso, e, também, sobre as modificações nos padrões de

atuação de atores públicos e privados no processo decisório e de elaboração de políticas.

Em pnmerro lugar, o setor ambiental reúne questões complexas, cujo equacionamento

pressupõe, antecipadamente, a articulação, entre os diferentes setores, públicos e privados,

que ultrapasse os limites institucionais previamente estabelecidos.

No entanto, ainda encontra-se em construção um modelo que venha a ser mais adequado

para a gestão ambiental integrada. Apesar das experiências que vêm ocorrendo no âmbito das

políticas para a proteção e gestão dos recursos hídricos, e considerando que a legislação para

o setor é bastante recente, seria prematuro avaliar seus resultados nesse momento. Portanto,

através da análise específica aqui desenvolvida, não foi possível identificar nenhum

componente específico que resulte na ampliação das probabilidades de sucesso das políticas

de gerenciamento do meio ambiente.

De modo geral, pode-se considerar que o envolvimento cada vez maior de atores antes

deliberadamente excluídos ou alheios ao processo de formulação de políticas, demonstra que

estão ocorrendo modificações na atuação tanto dos atores públicos quanto dos privados.

No caso específico do setor ambiental, o reconhecimento de experiências como a dos

consórcios intermunicipais, principalmente ligados à gestão de recursos hídricos, por parte

dos governos, estadual e federal, permite antecipar profundas mudanças no processo

decisório.



Pode-se atribuir tais alterações a alguns fatores que vêm-se encadeando, gradativamente, a

partir da década de setenta com o início do processo de estruturação do setor ambiental no

Brasil, cuja legislação consolidou-se na década de oitenta, e foi complementada pela

Constituição Federal em 1988.

No entanto, apenas a legislação e a instituição do sistema de gestão, não foram suficientes

para enfrentar os processos de degradação que se estabeleceram, em especial, nos grandes

centros metropolitanos, que demandavam soluções específicas, impossíveis de viabilizar,

contando apenas com os mecanismos vigentes do modelo centralizado.

A Constituição Federal de 88, contribuiu para a alteração das relações entre as esferas de

governo ao estabelecer a competência concorrente para o meio ambiente.

As questões ambientais, cuja competência foi anteriormente atribuída a órgãos federais e

estaduais, atingiam diretamente os municípios que, ressentidos pela ausência de poder

decisório, e aproveitando as novas disposições estabelecidas pela CF, procuraram, através

das experiências desenvolvidas nas áreas de gestão ambiental, saneamento e abastecimento

de água, reagir à forte centralização das políticas públicas implementadas nas últimas

décadas.

Esse processo, que vinha ocorrendo no Brasil, lograva acompanhar as grandes modificações

ocorridas no cenário mundial. O surgimento dos conceitos relativos ao desenvolvimento

sustentável, que apontam para a relevância dos aspectos ambientais no contexto dos demais

processos de desenvolvimento econômico e social, também influenciou as tendências latentes

de fortalecimento da autonomia de gestão do poder local, o que pode ser observado pelo

número crescente de políticas implementadas, por essa esfera, vinculando as questões

ambiental e social.

OPSABG faz parte de todo esse processo, desencadeado pelos problemas ambientais e a

necessidade de estabelecer novos modelos de gestão que satisfaçam todos os aspectos que a

envolvem.

A sua implementação, num período considerado bastante curto, tendo em vista os conflitos

que a envolveram, indica o estágio de desenvolvimento em que se encontra o modelo acima

referido.

Sua base principal refere-se à inovação, introduzida pelas políticas de gestão do recursos

hídricos, de tratar integradamente as questões que interferem , principalmente, na qualidade e
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quantidade das águas destinadas ao abastecimento público, estabelecendo como unidade de

gestão a bacia hidrográfica. Esse modelo de gestão foi bastante desenvolvido em diferentes

países, sendo adotado também no Brasil, com bastante sucesso.

A recente Política Nacional de Recursos Hídricos acolheu esse modelo, que já fazia parte da

PERH do estado de São Paulo e de outros estados brasileiros, como Ceará e Rio Grande do

Sul.

As experiências semelhantes, dos consórcios intermunicipais de gestão de bacias

hidrográficas, também orientaram a condução do processo de formulação do Programa.

Não se pode esquecer que, apesar do encerramento dos NRPs, permaneceram válidos os

princípios de descentralização administrativa, contemplados pela criação das Subprefeituras,

através da Lei Orgânica do Município, as quais, se acreditava, seriam implantadas.

Nesse contexto, a delimitação do espaço fisico para a atuação, definiu os demais espaços

políticos, institucionais e sociais, onde se daria o embate entre os múltiplos grupos de

interesses envolvidos.

Assim, a etapa que se seguiu, foi a de negociação dos conflitos mais acirrados, e

estabelecimento do arranjo institucional que atenderia aos aspectos identificados como objeto

da ação projetada.

E inegável o impacto que representou o episódio, já citado, relativo à proliferação de algas

na Represa Guarapiranga. Sem dúvida, ele pode ser considerado o elemento catalisador de

todo o processo que vinha-se desenvolvendo, impondo urgência às decisões e expondo a

críticas e pressões, tanto o Governo Estadual, como o Municipal, favorecidos, nessa

"emergência", pela oportunidade de receber o financiamento do Banco Interamericano de

Reconstrução e Desenvolvimento, responsável pela maioria dos recursos necessários ao

empreendimento.

Portanto, pode-se afirmar que, apesar do caráter emergencial atribuído ao PSABG, sua

rápida elaboração não ignorou os conflitos existentes, apenas superou-os momentaneamente,

protelando o equacionamento de questões cujo processo já se encontrava em andamento,

como a Política Nacional de Recursos Hídricos e a revisão da LPM.

Com relação à revisão da LPM, após o estudo do PSABG, alguns aspectos podem ser

apontados como possíveis responsáveis pela indefinição prolongada do processo, que afinal

90



tratou, não de uma revisão, mas da elaboração de uma política de moldes bastante diversos

da anterior.

Inicialmente, pode-se avaliar a multiplicidade de atores, grupos de interesse e setores

afetados pela LPM, tendo por base apenas o PSABG. Mais amplas e complexas, ainda,

devem ser as questões que envolvem a gestão do território delimitado pela legislação,

configurado por diferentes municípios, cuja base do desenvolvimento econômico e as

condições dos recursos naturais é também variada.

Nesse caso, o exemplo do PSABG, permite afirmar que o modelo adotado pela LPM, para

proteger os mananciais, carecia justamente dos elementos ora utilizados para recuperar e

desenvolver um modelo de gestão integrada para a bacia do Guarapiranga.

No entanto, para compreender melhor o adiamento prolongado da revisão da legislação,

deve-se considerar, o contexto de centralização de decisões nos organismos governamentais

federais e estaduais, e o caráter tecnicista atribuído às políticas na época da elaboração da

LPM. E, ainda, que até recentemente, não haviam espaços no processo decisório que

acolhessem a dificil concertação entre atores públicos e privados, nem instrumentos que

viabilizassem o desenvolvimento de modelos que pudessem contemplar tantas variáveis como

as encontradas na gestão do meio ambiente.

A experiência do PSABG foi apenas mais um passo para a consolidação de um novo

paradigma na elaboração de políticas de gestão do meio ambiente.

A avaliação do sucesso desse empreendimento deve ser o objeto de novas investigações,

visando confirmar sua eficiência e possibilitar ajustes para a sua atualização periódica, tendo

em vista o dinamismo das mudanças no quadro ambiental.
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ANEXO I - LEGISLAÇÃO

Legislação Federal, do Estado e Município de São Paulo, relativa às Políticas Nacional,

Estadual e Municipal do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos; Legislação de Proteção aos

Mananciais; Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; outras normas

consideradas relevantes para este estudo.

A ordenação obedecerá ao critério cronológico de promulgação da legislação em cada esfera

de governo.

Legislação Federal

Lei Complementar n.° 14/73 - Institui as Regiões Metropolitanas.

Decreto n." 73.030/73 - Cria a Secretaria Especial do Meio Ambiente.

Lei n." 6766/79 - Dispõe sobre o Parcelamento do solo urbano.

Lei n." 6.938/81 - Institui a Política Nacional de Meio Ambiente e constitui o SISNAMA.

Decreto n." 88.351/81 - Regulamenta a Política Nacional de Meio Ambiente.

Decreto n." 91.145/85 - Cria o Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Decreto n." 95.075/87 - Cria, mediante transformação, o Ministério da Habitação,

Urbanismo e Meio Ambiente.

Decreto n." 96.634/88 - Transforma o MHU em MBES e transfere para o MINTER a

Secretaria Especial do Meio Ambiente.

Constituição Federal /88 - Capítulo VI, do Meio Ambiente.

Lei n.o.7.735/89 - Extingue a SEMA e cria o IBAMA.

Lei n." 7.797/89 - Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente.

Lei n.? 7.804/89 - Altera a Política Nacional de Meio Ambiente.

Decreto n." 97.946/89 - Dispõe sobre a estrutura básica do IBAMA.

Lei n." 8.028/90 - Altera o SISNAMA, extingue o MINTER e cria a Secretaria do Meio

Ambiente da Presidência da República

Lei n." 8.490/92 - Transforma a SMA em Ministério do Meio Ambiente.

Lei n." 8.746/93 - Cria, mediante transformação, o Ministério d Meio Ambiente e da

Amazônia Legal.

o

97



Medida Provisória n." 1.590/96, reeditada até agosto de 97 - Cria, mediante transformação, o

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

Lei n." 9.433/97 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Legislação Estadual

Lei n." 1.350/51 - Cria o Departamento de Água e Energia Elétrica.

Lei n." 118/73 - Autoriza a constituição da CETESB.

Lei n.? 119/73 - Autoriza a constituição da SABESP.

Lei n." 898/75 - Lei de Proteção aos Mananciais.

Lei n." 1.172/76 - Delimita as áreas da LPM.

Decreto n.? 9.714/77 - Aprova o Regulamento das Leis n." 898/75 e n." 1.72/76.

Decreto n." 24.932/86 - Institui o Sistema Estadual do Meio Ambiente.

Decreto n." 24.933/86 - Organiza a Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Decreto n." 27.576/87 - Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dispõe sobre o

Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos.

Constituição Estadual /89 - Título VI, da Ordem Econômica, Capítulo IV, do Meio

Ambiente, dos Recursos naturais e do Saneamento, Seção 11,dos Recursos Hídricos

Lei n.? 7663/91 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de

Gerenciamento dos Recursos Hídricos.

Projeto de Lei n." 150/97 - Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais.

Lei n." 9.509/97 - Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e constitui o

SEAQUA.

Legislação Municipal

Lei Orgânica do Município/90 - Capítulo V, do Meio Ambiente, Artigos 180 a 190. Política

Municipal de Meio Ambiente

Lei n." 11.426/93 - Cria a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e o Conselho

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Lei n." 8769/78 - Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do solo.

Lei n." 9412/81 - Idem.

Lei n." 9413/81 - Idem
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PORTARIAS E RESOLUÇÕES MUNICIPAIS

Portaria n." 282 de 24 de julho de 1989.

Portaria n." 237 de 22 de julho de 1991.

Portaria n.° 104 de 16 de março de 1993.

Portaria n° 224 de 24 de junho de 1993.

Portaria n0321 de 24 de maio de1994.

Resolução SEMPLAlCPU/1/91 (3/4/91).

Oficio n." 305/89 - ARCS.Gab.
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