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Relatório de Avaliação Socioambiental das Obras de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Jardim Pantanal – Várzea

Introdução
Este Relatório tem a finalidade de apresentar, de forma condensada, as questões sociais e
ambientais pertinentes à intervenção planejada pela Sabesp, de extensão e regularização de
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em área denominada
Jardim Pantanal - Várzea, localizada na região leste do município de São Paulo, no distrito do
Jardim Helena, nos limites de jurisdição da Subprefeitura de São Miguel Paulista1.
Trata-se de área de ocupação urbana intensiva, nas proximidades ou junto à margem esquerda
do rio Tietê, cujo abastecimento é efetuado por procedimento informal, através de conexões
sanitariamente precárias, irregulares, à rede pública. O empreendimento previsto abrange um
universo de 8.645 ligações, incluindo a execução de 6.000 novas ligações de água e de esgotos
(com a consequente supressão das conexões precárias) e a investigação e regularização de
1.345 ligações inativas e de 1.300 ligações ativas (mas que apresentam consumo de água igual
a zero). Considerado o universo completo de ligações de água, a área de projeto ou área de
intervenção possui um contingente populacional estimado em 30.200 moradores2.
Além da regularização do abastecimento e da extensão dos serviços de esgotamento sanitário,
o empreendimento possui outras finalidades relevantes. Cite-se, inter alia: o controle e redução
de perdas físicas do sistema distribuidor de água (a Região Metropolitana de São Paulo - RMSP
é estruturalmente escassa de recursos hídricos; aproximadamente 45% das vazões produzidas
de água para o seu abastecimento provêm de reversões de bacias hidrográficas exteriores ao
território metropolitano); a universalização da prestação de serviços de saneamento, que
necessariamente deve incluir a população moradora de aglomerações urbanas informais, como
aquelas assentadas em glebas irregulares e em núcleos de favelas3.
O empreendimento faz parte do Programa Água Legal, que a Sabesp vem desenvolvendo desde
2016. A implantação da obra, a ser licitada proximamente, será apoiada por forte trabalho de
comunicação, com preocupações ambientais e sociais, visando especialmente, dentre outros
objetivos, à adesão voluntária das famílias às condições e benefícios do Programa. As famílias
que optarem pela adesão - a experiência indica que o grau de adesão é usualmente muito
elevado - serão enquadradas, por um prazo de dois anos, na denominada tarifa social pela
prestação dos serviços. Esse prazo poderá ser estendido em função das condições de renda de
cada família. A empresa ou o consórcio de empresas a ser contratado será remunerado
conforme cláusulas de performance, com pagamentos vinculados a resultados de ligações
regularizadas e a níveis de adimplência comercial. Os recursos para o empreendimento serão
providos pela Sabesp e pelo Banco Mundial.
Os próximos itens desse Relatório tratam, sucessivamente, dos seguintes tópicos: (i)
apresentação das principais características do Programa Água Legal; (ii) características sociais,
1

O distrito do Jardim Helena é atendido pelos setores de abastecimento São Miguel e Itaim Paulista. No
caso da área de projeto objeto do Relatório, o abastecimento de água é feito pelo setor Itaim Paulista.
2
Estima-se uma média de 3,5 habitantes por domicílio.
3
Nesse caso, em alinhamento com a consigna adotada pela Organização das Nações Unidas, para a década
da água, qual seja, “ninguém será deixado para trás” (“no one left behind”).

ambientais e econômicas da área de intervenção, evolução temporal de sua ocupação e estudos
e planos de investimentos públicos na região; (iii) investimentos públicos em drenagem e
prevenção de inundações e conjunto de justificativas para a intervenção proposta pela Sabesp
e o seu caráter de urgência; (iv) diretrizes e procedimentos de natureza ambiental e social a
serem observados no planejamento, na implementação e no monitoramento dos resultados da
obra, em conformidade com padrões utilizados pela Sabesp e salvaguardas adotadas pelo Banco
Mundial em seus acordos de financiamento. Ao final, encontram-se Anexos contendo os
documentos de aprovação do empreendimento por parte da Prefeitura de São Paulo e da
Fundação Florestal; a documentação de audiência pública sobre o empreendimento realizada
na região; o escopo de salvaguardas ambientais e outras, adotadas pelo Banco Mundial em
projetos que contam com o seu financiamento.
Como a sua própria denominação indica, trata-se, a área de intervenção, de ocupação de área
adjacente ao rio Tietê, em faixa de sua planície aluvial e no limite interior da Área de Proteção
Ambiental da Várzea do Rio Tietê - APAVRT. Há, nesse caso, como em muitas outras
aglomerações situadas em quadrantes diversos da RMSP, um trade-off entre ocupação urbana,
e proteção ambiental. O Relatório trata diretamente dessa questão; em função dela, conforme
o seu item (iv), estabelece o alcance, mas também os limites, da intervenção.

1. Programa Água Legal
A intervenção na área do Jardim Pantanal – Várzea faz parte do Programa Água Legal. O
Programa teve origem em 2016, quando um trabalho técnico desenvolvido pela Sabesp
permitiu estimar um contingente de 300 mil habitações em áreas de baixa renda familiar, na
Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, desprovidas do serviço regular de abastecimento
de água. Esse número foi calculado a partir de diagnóstico e mapeamento das áreas, com
utilização de Sistema Georreferenciado Corporativo da Sabesp (Signos), associado a sistemas
adotados pelas Prefeituras da Região Metropolitana de São Paulo (Habisp, no caso da Prefeitura
de São Paulo)4.
As famílias nessas condições, todavia, têm acesso à água através de conexões irregulares,
tecnicamente vulneráveis a vazamentos e a infiltrações de esgotos, e com fornecimento
intermitente (ver Fotos 1 e 2). Há, ainda, ampliação de perdas físicas e financeiras do sistema
de abastecimento, impactos negativos sobre a saúde pública, riscos à rationale do sistema
comercial da Sabesp (essencial aos seus investimentos; a empresa não é beneficiária de aportes
de origem fiscal, não onerosos) e, de maneira geral, a reiteração de aspectos perversos da
informalidade urbana.
A finalidade do Programa Água Legal é efetuar a regularização do serviço nessas áreas. A
implementação das ações do Programa é precedida de diagnóstico da área de intervenção e
ciência e consentimento da Prefeitura quanto à oportunidade do empreendimento. Envolve um
forte relacionamento com a população, visando, mediante trabalho de sensibilização e
persuasão, a elevar os níveis de adesão das famílias ao sistema público de saneamento e à
consequente solução/regularização das ligações. O trabalho social é mantido durante a fase de
execução física das intervenções. Após a execução de redes e ligações de água e,
complementarmente, de esgotos, há uma etapa de monitoramento dos resultados, também
acompanhada por trabalho social.
4

O contingente populacional nesta condição alcançava pelo menos 1,05 milhão de habitantes, ou cerca
de 5% da população de toda a Região Metropolitana de São Paulo.

Dadas as condições de renda dos estratos populacionais que constituem a atenção do
Programa, é aplicada a tarifa social ao consumo hidrometrado por um prazo de dois anos. Ao
final do período, para cada caso é verificada a situação de renda familiar face aos critérios da
tarifa social. Os ganhos para a população são relevantes: melhoria de saúde pública;
fornecimento regular de água com tarifa de baixo custo; benefícios tangíveis e intangíveis da
formalização urbana.
Desde o início do Programa Água Legal, foram regularizadas, a partir de investimentos da
Sabesp, mais de 100 mil ligações de água, com estimativa de atendimento a uma população que
se aproxima a 400 mil pessoas. Essa contabilidade refere-se ao período compreendido entre
janeiro/2016 e dezembro/2019. Em geral, as obras de novas ligações de água são executadas
em um prazo de 12 meses, verificando-se um índice de adesão bastante elevado por parte das
famílias potencialmente beneficiárias. Os resultados positivos do Programa Água Legal e os seus
fortes aspectos de inclusão social levaram as suas ações também para o escopo do Acordo de
Empréstimo firmado com o Banco Mundial, destinado à implementação do Programa
Saneamento Sustentável e Inclusivo.

Fotos 1 e 2 - Exemplos de conexões irregulares

2. Características da Área de Intervenção e Estudos e Planos Públicos de Investimento
O crescimento desordenado, socialmente desigual e excepcionalmente rápido e intenso da
Região Metropolitana de São Paulo - cerca de 30 mil habitantes em 1872; projeção superior a
21 milhões de habitantes para 2020 - resultou em um cenário urbano fortemente marcado por
aglomerações inadequadas e danos ambientais extensivos. Essas duas características podem

ser observadas na relação conturbada entre o rio Tietê e a trama urbana que insistiu na
proximidade às suas margens e áreas de inundação. Mapa de São Paulo datado de 1897 mostra
essa relação precoce de vizinhança, na forma de loteamentos isolados, já ocupados ou
projetados; à época, o rio, sem trecho ainda retificado, bordejava em forma meândrica a cidade
que crescia (240 mil habitantes em 1900). Posteriormente, os usos de vizinhança incluiriam
instalações industriais e comerciais.
Os três mapas constantes das páginas seguintes permitem uma aproximação gradativa à área
de intervenção objeto desse Relatório.
No primeiro mapa, na parte de baixo à esquerda, inicia-se o Parque Ecológico do Tietê, a partir
da barragem da Penha, marco de jusante do seu trecho não retificado. O Parque separa as duas
pistas da Rodovia Ayrton Senna (SP-70). A imagem mostra o enclausuramento do rio e a
impressionante densidade metropolitana. No canto direito alto da foto, na região de São Miguel
Paulista, o rio Tietê assume contornos meândricos. A área de intervenção, situada após uma
curva do rio (chamada na região como ‘cotovelo do Tietê), está demarcada em azul.
O segundo mapa mostra a área de intervenção, agora no canto esquerdo da imagem. Adiante,
seguindo para montante, o rio Tietê exibe novamente seu curso meândrico. Intercalam-se
porções remanescentes de várzea com densas ocupações urbanas, como o conjunto formado
pela Vila Margarida (atendida com sistemas de água e esgotos), Jardim Romano, Jardim Guaracy
e Jardim Izildinha (os últimos dois constituem bairros do município de Guarulhos).
O terceiro mapa traz a área de intervenção propriamente dita, Jardim Pantanal - Várzea. A sua
forma equivale a uma espécie de península tornada urbana, avançada sobre a várzea do rio,
mas com uma cunha na parte de baixo, ao sul, introduzida em área urbana dotada há mais
tempo de maior infraestrutura urbana.
Pelo aspecto administrativo municipal, a área urbana apresentada na foto pertence ao Jardim
Helena, no interior da jurisdição da Subprefeitura de São Miguel Paulista - composta pelos
distritos de Vila Jacuí, São Miguel e Jardim Helena (ver figura ilustrativa abaixo).
intervenção, contava, à mesma data do
Censo, com 135 mil habitantes. A evolução
populacional do distrito, por sua vez, indica
um ritmo acelerado a partir da década de
1950, conforme Tabela 1, mais adiante.

Conforme documentos de planejamento
regional da Prefeitura de São Paulo, a
Subprefeitura de São Miguel Paulista, no
extremo leste do município, contava 370
mil habitantes pelo Censo de 2010 do IBGE.
A área total da subprefeitura corresponde a
24,3km², com alta densidade demográfica
(186,0 hab/ha). O Distrito do Jardim
Helena, onde está situada a área de

Mapa 1 – Ocupação Urbana e Rio Tietê (desde a barragem da Penha até os distritos de Itaim Paulista e Jardim Helena

Fonte: Google Earth

Mapa 2 – Ocupação Urbana e Rio Tietê a montante da área de intervenção

Fonte: Google Earth

Mapa 3 – Área de Intervenção – Jardim Pantanal – Várzea (Cotovelo do Tietê)

Fonte: Google Earth (área demarcada pela ML/Sabesp)

Tabela 1
Evolução da População Total do Município de São Paulo, da Subprefeitura de São Miguel
Paulista e do Distrito do Jardim Helena (1950 a 2010)
Unidade
Territorial

1950

1960

1970

1980

São Paulo
(Capital)

2.151.313

3.667.899

5.924.615

8.493.226

São Miguel

12.064

40.456

138.085

Jd. Helena

3.841

13.542

48.255

1991

2000

2010

9.646.185

10.434.252

11.253.503

260.942

322.581

378.438

369.496

91.079

118.381

139.106

135.043

Fonte: Lígia Pinheiro de Jesus, a partir de dados dos Censos Demográficos do IBGE5.

A sequência de imagens a seguir detém-se sobre uma porção territorial mais circunscrita do
Jardim Helena, que inclui a área de projeto, e trata da evolução da mancha de ocupação urbana.

5

Tabela elaborada pela autora. Cf. “Políticas Públicas na Várzea Leste do Rio Tietê – A Sobreposição de
Ações Institucionais no Planejamento Territorial”. Lígia Pinheiro de Jesus. Tese de Doutorado no Curso de
Geografia
da
Universidade
de
São
Paulo
–
2019
(https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde16122019-184447/pt-br.php).

A observação dos dados apresentados na Tabela 1 e da sequência posterior de imagens confirma
que a ocupação do distrito do Jardim Helena é antiga, considerado o padrão territorial dinâmico
da RMSP e da cidade de São Paulo. Os maiores acréscimos populacionais absolutos ocorreram
nas décadas de 1960 e 1970 (34.713 e 48.255 novos moradores, respectivamente). Quanto à
ocupação da área de projeto, realizou-se em período mais recente, todavia não todo
recentíssimo - o avanço saliente da mancha urbana data de 2001 a 2004 (ou 2009).
A observação também permite notar um recuo significativo da ocupação entre 2009 e 20116. As
imagens convergem com os dados populacionais da Tabela 1, que registram uma redução do
número agregado de moradores entre 2000 e 2010. Em princípio, essa redução não deve ser
atribuída a eventuais trocas de usos na área maior do Distrito (usos residenciais por comerciais,
por exemplo). A causa provável dessa redução deve-se às inundações de 2010, quando parte do
Jardim Helena e de outros bairros ficou sob as águas durante semanas, incluídas ruas atendidas
por sistemas de esgotamento sanitário - portanto, além dos limites da área de projeto (houve
pelo menos três eventos posteriores de inundação; volta-se a esse tema mais adiante).
Posteriormente, o avanço da ocupação é retomado, em direção a áreas lindeiras ao curso do rio.
Esse avanço aparece nitidamente entre 2014 e 2018, uma relação provavelmente direta com a
queda de nível de emprego e de renda proporcionada pela deterioração geral da economia
verificada desde 2015.
A reocupação de uma área tão vulnerável deve grande parte de sua motivação a condições de
renda. A Figura 1 a seguir mostra que a área de intervenção possui renda familiar média na
Figura 1
Renda Domiciliar Média na Área de Interesse

6

Para a sequência de imagens, ver trabalho técnico realizado pelo Instituto Pólis, “Diagnósticos
Socioeconômico e Físico-Territorial” do Jardim Pantanal, produzido sob contrato com o Instituto Alana.
Esse documento, a cujos dados aqui se recorre diversas vezes, foi incluído como anexo do presente
Relatório.

Fonte: Instituto Pólis/Instituto Alana7

faixa entre um a dois salários mínimos8. Note-se que os dados são extraídos do Censo de 2010,
antes, portanto, dos impactos da crise econômica dos últimos cinco anos. A renda média é
menor conforme o assentamento se aproxima da margem do rio. Esta é também a área onde é
menos presente a infraestrutura pública e são mais evidentes os riscos de inundação. O conjunto
dessas características determina os resultados da análise de vulnerabilidade social, segundo os
critérios do IPVS9. A população da área de intervenção enquadra-se nos Grupos 5 e 6, de
vulnerabilidade alta e muito alta; compõe-se, basicamente, de favelas e loteamentos
irregulares8.
Nos estudos do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PMAT/2014), foi
efetuada, através de modelo hidrológico-hidrodinâmico, uma avaliação geral de riscos de
inundação. As áreas vulneráveis foram classificadas em três níveis de alerta: amarelo, para o
nível de aviso; vermelho, para o nível de salvamento; lilás, para o nível de remoção. No caso do
Jardim Helena, predominam os níveis de alerta amarelo e vermelho; os níveis de remoção estão
a jusante do Distrito9.

8

Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, 91% do déficit habitacional no Brasil é encontrado
nas faixas de renda até 3 salários mínimos/mês. Citado no trabalho técnico do Instituto Pólis.
9
IPVS: Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. O ÍPVS é composto por sete faixas, conforme o
grau de vulnerabilidade.
Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social por setores censitários
com mais de 50 domicílios

7

Os dados são referentes ao Censo de 2010. Na ocasião, 1 salário mínimo equivalia a R$ 510,00.
O Grupo 7 refere-se unicamente a áreas rurais.
9
Ver Lígia Pinheiro de Jesus. Op. Cit., pg. 117. O PDMAT é de responsabilidade do DAEE - Departamento
de Águas e Energia Elétrica. O consórcio responsável pela sua elaboração foi constituído pelas empresas
Cobrape, Engecorps e Maubertec.
8

Foto 3
Jardim Pantanal – Inundação em 2010

Fonte: O Estado de São Paulo (11/01/2011)

A qualificação de risco do PDMAT é razoavelmente convergente com outro estudo, do Plano de
Manejo da Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê – APA-VRT. A área de intervenção,
no caso, caracteriza-se, de forma predominante, por média vulnerabilidade a inundações.

Porções do território com vulnerabilidade alta são de menores proporções, ao norte e ao sul do
perímetro de atendimento das obras de água e esgotos planejadas10.
Figura 2
Nível de Vulnerabilidade a Inundações no Jardim Helena

Fonte: Plano de Manejo APA – VRT (Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo,
2013).

A área de projeto ou de intervenção também foi estudada no Programa Várzeas do Tietê – PVT,
trabalho que faz parte de Acordo de Empréstimo mantido pelo Governo do Estado de São Paulo
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, atualmente sob a gestão da Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA/GESP)11.
O PVT, em sua primeira fase, teve por área de intervenção o trecho do rio Tietê desde o Parque
Ecológico até os limites do município da Capital com o município de Guarulhos, exatamente o
tramo onde são mais conturbadas as relações entre o curso d´água e os usos urbanos. A área foi
dividida em seções ou compartimentos de estudo. A área objeto do presente Relatório
corresponde ao compartimento 9, conforme Figura 3.
Figura 3
Programa Várzeas do Tietê – 1.ª Etapa
Divisão dos Compartimentos de Estudo e Planejamento

10

A Figura 2 foi extraída do trabalho de Lígia Pinheiro de Jesus. Op. Cit., pg. 104.
O Programa Várzeas do Tietê (PVT) é um projeto criado em 2011 pelo Governo do Estado de São Paulo.
Constitui um programa de intervenções físicas ao longo da bacia do Alto Tietê, a montante da barragem
da Penha, as quais visam recuperar as funções das várzeas remanescentes como regulador das enchentes
do rio, para amortecer os efeitos de suas cheias. Seu perímetro de intervenção estende-se até as
nascentes do rio Tietê, no município de Salesópolis.
11

Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptação: Consórcio IBERGEO/MCRIT/CONCREMAT, sob contrato
com o DAEE12

Foto 4
Aspecto da Área Planejada para a Intervenção da Sabesp

Fonte: Consórcio IBERGEO/MCRIT/CONCREMAT

Para esse compartimento, o estudo propõe, entre outras ações, a construção de polder, na
forma de um muro de concreto (ao longo do curso do córrego São Martinho e junto à margem
do rio Tietê, exigindo quinze metros de faixa a desocupar); de uma via perimetral, com ciclovia;
e a adequação de algumas vias existentes - as vias com a finalidade de manter a continuidade
de percurso ao longo do VRT. O polder e a via perimetral abrangeriam grande parte da área
residencial que remanesceria após as remoções, estas concentradas para o lado oeste do Jardim
Helena. A Figura 5 apresenta o traçado do polder e da via. A Figura 6 indica as áreas de
concentração de remoção. Neste caso, a área de intervenção planejada pela Sabesp e objeto do
presente Relatório teria remoções vinculadas à implantação do polder e da via perimetral.
Figura 5
Programa Várzeas do Rio Tietê
Traçado proposto para Polder e Via Perimetral – Jardim Helena

12

Conforme Relatório 5 - Estudo de Concepção. O conjunto do trabalho - Estudos de Alternativas para
Otimização e Consolidação da 1.ª Etapa do Programa Várzeas do Tietê – PVT nos municípios de São Paulo
e Guarulhos.

Fonte: Consórcio IBERGEO/MCRIT/CONCREMAT,
sob contrato com DAEE

Figura 6
Programa Várzeas do Rio Tietê
Indicação de Áreas para Remoção para Obras de Polder e Via Perimetral

Fonte: Consórcio IBERGEO/MCRIT/CONCREMAT, sob contrato com DAEE

O somatório de remoções alcançaria 2.540 moradias e, ainda, 31 desapropriações.
Especialmente as remoções propostas no quadrante oeste da área de estudo visam, com a
construção de polder, recuperar área original da planície aluvial do rio Tietê (o equivalente a 17
hectares) e prevenir inundações. Não é possível calcular com exatidão, nas condições atuais de
ocupação, quantas moradias inseridas no perímetro de atendimento do projeto da Sabesp
seriam afetadas. Um cálculo estimativo indica um total provavelmente não inferior a 500
moradias13.

13

A solicitação de anuência à intervenção, encaminhada pela Sabesp, e a resposta da Prefeitura de São
Paulo atentam ao caráter precário, e pode-se dizer emergencial, da situação. Assim, não elide a
possibilidade de obra futura na linha proposta pelos estudos e programas aqui mencionados. De toda
forma, a responsabilidade sobre a implantação de quaisquer projetos na área - que venham a acarretar

O estudo buscou uma aproximação com outro projeto, esse da Prefeitura de São Paulo, PAI Água Vermelha, integrante do Programa Renova SP. Esse Programa definiu 22 perímetros de
intervenção na cidade, visando a uma série de intervenções reurbanizadoras de escopo amplo,
com implantação de infraestrutura básica, adequação do sistema viário e abertura de novas vias,
eliminação de riscos geotécnicos, canalização de córregos, implementação de parque linear e
de áreas de lazer, reassentamento de famílias e construção de novas unidades habitacionais.
Houve concurso público de projetos para as 22 áreas selecionadas.
Conforme o trabalho técnico do Instituto Pólis/Instituto Alana, o perímetro que agrega o Jardim
Helena chama-se “Água Vermelha 2” (destacado em branco na Figura 7 abaixo) e concentra 10
favelas, 4 loteamentos irregulares e 9 núcleos urbanizados, em uma área de 458 hectares.
Figura 7
Programa Renova SP - Perímetro de Intervenção “Água Vermelha 2”

Fonte original: Prefeitura de São Paulo – Secretaria da Habitação (SEHAB) 14.

O estudo, no caso de implantação de acordo com as suas ideias originais, resultaria em grande
número de remoções (mais de 5 mil domicílios seriam afetados). No entanto, para a área de
intervenção da Sabesp objeto do presente Relatório, as remoções se circunscreveriam a áreas
lindeiras ao rio Tietê. Embora não seja possível novamente estimar com precisão o número de
remoções, ele provavelmente não seria maior que aquele proposto pelo estudo feito para o
Programa Várzeas do Tietê – PVT.
As proposições de reordenamento territorial visando à instalação de novo ponto de equilíbrio
na tensão entre usos urbanos e proteção ambiental, objeto dos trabalhos técnicos
anteriormente citados, encontram razoável grau de convergência com o zoneamento municipal,
de acordo com a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de São Paulo
mudanças no modelo de ocupação atual - será, sob os pontos de vista legal e social, dos próprios órgãos
responsáveis pelos projetos. Ver Item 3 desse Relatório.
14
Figura extraída do documento do Instituto Pólis, trabalho já citado, elaborado para o Instituto Alana.

– LPUOS (2016). No caso da área de intervenção planejada pela Sabesp, trata-se, em sua
maior parte, de zona classificada como ZEIS-1 (Zona Especial de Interesse Social). A faixa
lindeira ao rio Tietê é classificada como ZEPAM (Zonas Especiais de Proteção Ambiental).
Segundo o Plano Diretor Estratégico do Município (2014), ZEIS 1 são áreas caracterizadas
pela presença de favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos habitacionais de
interesse social, e assentamentos habitacionais populares habitados predominantemente por
população de baixa renda, onde haja interesse público em manter a população moradora e
promover a regularização fundiária e urbanística, recuperação ambiental e produção de
Habitação de Interesse Social. Já ZEPAM são porções do território do Município destinadas à
preservação e proteção do patrimônio ambiental, que têm como principais atributos
remanescentes de Mata Atlântica e outras formações de vegetação nativa, arborização de
relevância ambiental, vegetação significativa, alto índice de permeabilidade e existência de
nascentes, incluindo os parques urbanos existentes e planejados e os parques naturais
planejados, que prestam relevantes serviços ambientais, entre os quais a conservação da
biodiversidade, controle de processos erosivos e de inundação, produção de água e regulação
microclimática. A Figura 8 permite observar a classificação de ZEPAM, incide sobre área mais

extensa no quadrante oeste do Jardim Helena e em porção a sudeste da área de
intervenção planejada pela Sabesp.
Figura 8
Zoneamento Municipal – ZEIS e ZEPAM

Fonte: Programa Várzeas do Tietê. Relatório 5 - Estudo de
Concepção (op.cit).

Também deve ser considerado o zoneamento da Área de Proteção Ambiental - APA da Várzea
do Rio Tietê (APAVRT). Essa APA foi criada pela Lei Estadual n.º 5.598/1987, e tem como principal
finalidade a proteção das várzeas e planícies aluvionais do rio Tietê. Estende-se por doze
municípios da RMSP: de leste para oeste, em sequência, Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das
Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e
Santana do Parnaíba. Está dividida em dois setores: (i) setor leste, desde a barragem da Ponte
Nova até a barragem da Penha; (ii) setor oeste, do município de Osasco até a barragem Edgard
de Souza.

Pelo zoneamento da APA, parte do empreendimento da Sabesp situa-se em Zona de Vida
Silvestre (ZVS) e em Zona de Cinturão Meândrico (ZCM). Para ambas as situações, sob condições
estabelecidas no Decreto Estadual n.º 42.837/1998 15 , é permitida a implantação de
infraestrutura pública de interesse social com a finalidade de recuperação ambiental (visando
também o objetivo de saúde pública).

3. Investimentos Públicos e Razões do Empreendimento Planejado pela Sabesp
Os eventos de enchentes na região, e também em parte da área de intervenção objeto desse
Relatório, levaram a investimentos emergenciais do Governo do Estado e da Prefeitura de São
Paulo em estruturas de contenção e alívio. Não é finalidade do Relatório fazer um balanço das
obras efetuadas; antes, indicá-las de maneira exemplificativa. Algumas das obras planejadas,
como a do polder de Vila Itaim, ora em execução, exigiram remoções de grande número de
famílias (todavia, não sem reocupação parcial da área, problema ainda sem solução).
A seguir, apresenta-se uma sequência de fotos de intervenções executadas, especialmente pelo
DAEE, primeiro na Vila Itaim, posteriormente no Jardim Romano (nesse caso, para localização,
ver o centro do Mapa 2).

Foto 5 Obras do
Piscinão de Vila Itaim

Fonte: DAEE
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O decreto regulamenta a Lei nº 5.598, de 06/02/87, que declara área de proteção ambiental regiões
urbanas e rurais ao longo do curso do Rio Tietê: Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá,
Itaquacetuba, Guarulhos, S. Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuiba e Santana do Paraíba.

Fotos 6 e 7: Obras do Piscinão de Vila Itaim

Fonte: DAEE

Foto 8 – Polder do Jardim Romano

Fonte: DAEE

A execução ou planejamento de um conjunto expressivo de obras de drenagem indica um
esforço no sentido de contenção de cheias, mas também a indicação de que grande parte da
ocupação tem caráter irreversível. Isso não elide as proposições de estudos e programas
mencionados no capítulo anterior, como o Programa Várzeas do Tietê ou o Renova SP, ainda
que redimensionados para custos menores, especialmente de remoções – portanto, com áreas
de abrangência também reduzidas.
No entanto, é oportuno observar também que esses estudos e planos foram concebidos em
tempos, ainda que relativamente recentes, onde as possibilidades de aportes fiscais por parte
do poder público pareciam mais prováveis e generosos. A deterioração macroeconômica
verificada desde 2015 traduziu-se, por um lado, em queda acentuada dos níveis de renda e
emprego – como já assinalada, é essa queda que permite explicar pelo menos parte do conjunto
de motivos que levou milhares de famílias a ocupar ou reocupar áreas vulneráveis a inundações
severas. Por outro lado, o aperto econômico levou a uma crise fiscal de grande intensidade e de
provável longa duração, o que retirou do horizonte próximo a possibilidade de aportes de
recursos à altura de um programa amplo, expressivo, de reurbanização da região, o qual lide
mais incisivamente tanto com a questão social e habitacional quanto com a
preservação/recuperação das funções das várzeas do rio Tietê16.
Frente a essas condições, que podem se prolongar por vários anos, há dois cenários básicos
possíveis.
Um cenário é de consideração da ocupação, ou de quase toda ela, como irreversível. No caso
específico da área de intervenção da Sabesp, isso implicaria que as remoções, a serem feitas de
forma certamente gradativa, incidiriam apenas sobre as faixas lindeiras ao rio Tietê.
Um segundo cenário, não provável, é de manutenção das proposições de grande parte dos
estudos e planos, ainda que redimensionados, em esforço para benefício mais incisivo das áreas
de várzeas e com soluções sociais igualmente adequadas. De toda forma, o cronograma das
intervenções seria bastante alongado. Certamente, a quantidade de remoções será reduzida
quanto ao proposto tecnicamente, dados os custos implicados.
Face a ambos os cenários, o investimento proposto pela Sabesp, imediato, é imprescindível.
Investimentos públicos de porte usualmente demandam longa maturação - planejamento,
preparação técnica, identificação e mobilização de recursos, tempos de execução. Esses prazos,
agora, são ainda mais estendidos pela crise fiscal observada. Considere-se, no entanto, que a
quase totalidade da população moradora da área de intervenção está assentada há pelo menos
dez anos - todo esse longo período sem o benefício de serviços essenciais, como o são o
abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Até que eventuais remoções sejam feitas no
futuro – no caso, em proporções limitadas, pelo que se examinou tecnicamente dos planos e
estudos levantados -, certamente decorrerá um prazo apreciável em que todas as famílias
estarão diariamente com o benefício dos serviços da Sabesp. Os efeitos esperados serão
16

A carta de crédito utilizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU/Governo do Estado de São Paulo), para atendimento de famílias de renda similar à encontrada na
área de intervenção, tem o valor de R$ 160 mil. Considerando a remoção de 800 famílias de áreas lindeiras
ao rio Tietê, o investimento alcançaria o valor de R$ 160 milhões. No estudo do Programa Várzeas do
Tietê, o estudo de todas as áreas (ver Figura 3), chegou-se, tecnicamente, a uma estimativa de 7.800
remoções, o que equivaleria a um custo agregado de R$ 1,248 bilhão. Os demais investimentos – obras e
adequação do sistema viário, urbanização de favelas remanescentes, infraestrutura pública básica,
equipamentos sociais, parques e áreas de lazer, e outros – não estão computados.

positivos - sobre a saúde pública, sob maior risco agora por conta da pandemia do Covid-19; e
sobre o meio-ambiente, uma vez que essas famílias afinal se abastecem precariamente, e seus
efluentes são lançados in natura no rio Tietê e em alguns de seus afluentes primários.
Note-se que a solicitação da Sabesp à Prefeitura de São Paulo, e também o correspondente
consentimento da Prefeitura (ver Anexo), atentam a um regime precário. Não se considera, no
caso, a questão da regularização fundiária, conquanto pauta desejável, mas de decisão que não
compete, de toda forma, a uma concessionaria de serviço público. Ainda assim, trata-se de
investimento motivado sobretudo por razão de equidade social, em alinhamento com a
legislação urbana que, gradativamente, procura a redução da informalidade urbana, em especial
mediante os termos do Estatuto da Cidade e da Lei Federal n.º 13.465/2017.
Os efluentes a serem coletados na área de intervenção serão afastados e encaminhados para a
Estação de Tratamento de Esgotos de São Miguel – ETE São Miguel. Conforme Mapa 4, a ETE
está localizada em área, demarcada em azul, que não é distante do Jardim Helena.
Mapa 4
Estação de Tratamento de Esgotos São Miguel (ETE São Miguel)

Fonte: Google Earth

Do ponto de vista das características específicas da obra, e conforme informações já
apresentadas no texto, os seguintes aspectos devem ser destacados:
1. A obra de abastecimento de água se fará pelo assentamento linear de redes
distribuidoras, com a execução das ligações para todos os imóveis da área de projeto. O
projeto de engenharia, de natureza simples, será elaborado pela empresa contratada.
As redes serão assentadas em vias públicas, livres, no caso, de qualquer ocupação. Não
há alternativa técnica ao assentamento de redes, exceto a manutenção do

2.

3.

4.

5.

6.

abastecimento da forma irregular, precária e socialmente iníqua com que é efetuado
hoje.
A obra de esgotamento sanitário também se fará pelo assentamento linear de redes
coletoras, e igualmente com a execução de ligações para todos os imóveis da área de
projeto. Da mesma forma, o projeto de engenharia será elaborado pela empresa
contratada. As redes também serão assentadas em vias públicas, que hoje se
encontram, conforme mencionado, livres de ocupação. Será necessária a implantação
de elevatórias, para vazões até 10 litros/segundo; essas elevatórias, compactas, serão
instaladas em caixas subterrâneas, no próprio leito da via pública. Uma possível
alternativa técnica à implantação de redes lineares – o uso de fossas sépticas – foi
descartada pelo lençol freático muito elevado, uma vez que se trata de área aluvionária
ativa.
As obras, tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário, não
necessitam de licenciamento ambiental (pelo diâmetro reduzido de redes e pela
capacidade também pequena de recalque das elevatórias que serão adotadas).
Qualquer intervenção que se mostre necessária em APP – Área de Preservação
Permanente, contudo, será precedida por autorização específica da Cetesb. Cada
intervenção deverá esclarecer, como é de praxe, se a intervenção em APP implicará
impacto sobre vegetação. De toda forma, trata-se, a solicitação de autorização para
intervenção em APP. de procedimento conhecido, usualmente indispensável à execução
de sistemas de saneamento, em especial para o assentamento de tubulações de
esgotos. A Cetesb, observada a legislação vigente, estabelece exigências de proteção e
compensação que são, em todos os casos, cumpridas pela Sabesp.
Não haverá necessidade de desapropriações de áreas para instalação de qualquer
infraestrutura. Tampouco haverá necessidade de remoção de famílias. A execução das
obras programadas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário não está
condicionada a qualquer desapropriação ou remoção.
Qualquer iniciativa eventual de remoção de famílias, no futuro, deverá seguir as
orientações e medidas descritas no MGSA, em especial no Marco de Reassentamento
Involuntário, devendo ser elaborado um Plano de Reassentamento, submetido à
aprovação do Banco.
O cronograma de implantação da obra é de doze (12) meses. Há um período adicional
previsto para monitoramento dos resultados da intervenção. As atividades de natureza
socioambiental de suporte ao empreendimento deverão, como costuma ocorrer no
Programa Água Legal, facilitar a execução tanto das redes quanto das ligações
domiciliares, O grau de adesão das famílias aos objetivos do Programa é
costumeiramente elevado – pelo apoio de atividades de esclarecimento e pela própria
urgência da demanda por infraestrutura (ver Capítulo 4, seguinte).

4. Diretrizes e Procedimentos de Natureza Ambiental e Social a Serem Observados na
Execução da Obra
A área de intervenção do Programa Água Legal é conhecida, conforme já mencionado, como
Cotovelo do Tietê, aglomeração que faz parte da face leste do território maior do Jardim
Pantanal. Trata-se de aglomeração bastante densa, precariamente assentada em um baixio, em

gleba próxima ou adjacente ao leito do rio. Pelo aspecto do abastecimento de água e dos
serviços prestados pela Sabesp, o Cotovelo do Tietê situa-se no interior do setor Itaim Paulista,
em área de operação da Unidade de Gerenciamento Regional - UGR São Miguel (Unidade de
Negócio Leste - ML). O setor de abastecimento e a área de intervenção estão identificados nas
Figuras 9 e 10. A Tabela 2 apresenta os dados operacionais do Setor de Abastecimento Itaim
Paulista.
Figura 9
Unidade de Gerenciamento Regional – UGR São Miguel Área
Operacional e Setores de Abastecimento

SAO MIGUEL PAULISTA

ERMELINO MATARAZZO

CANGAIBA

UGR São Miguel Paulista

ITAIM PAULISTA

ITAQUERA

JARDIM POPULAR
DERIV PENHA
PENHA
DERIV VILA MATILDE

Legenda
Setores de Abastecimento

NOME
CANGAIBA
DERIV PENHA
DERIV VILA MATILDE
ERMELINO MATARAZZO
ITAIM PAULISTA
ITAQUERA
JARDIM POPULAR
PENHA
SAO MIGUEL PAULISTA

Fonte: Sabesp

Figura 10

Jardim Pantanal Face Leste – Área de Intervenção e Limites dos Setores de Abastecimento

Fonte: Sabesp
Tabela 2

SETOR DE ABASTECIMENTO ITAIM - ML
IPDT (l/lig. Dia)

300

NÚMERO DE LIGAÇÕES EM USOS SOCIAIS (un)

12.407

NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA (un)

120.127

CONSUMO MENSAL POR LIGAÇÃO (m³)
NÚMERO DE ECONOMIAS (un)

10
155.183

EXTENSÃO DE REDE (Km)

586

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES DE ÁGUA POR KM DE REDE (un)

205

ÁREA (Km²)

30.448

Conforme menções efetuadas na Introdução desse Relatório e também no seu Capítulo 1, as
iniciativas do Programa Água Legal implicam um forte conteúdo social e um esforço intenso de
contato com a população potencialmente beneficiária (antes, durante e após a implementação
das obras e das ligações de água e esgotos domiciliares). O planejamento e a execução das obras,
uma vez que financiadas pelo Banco Mundial - BIRD, seguem as diretrizes e procedimentos de
natureza social e ambiental adotados pelo Banco, de toda forma convergentes com a política e
regras usualmente utilizadas pela Sabesp. As diretrizes e procedimentos do Banco constam do
Marco de Gestão Socioambiental do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo - MGSA,
constante do Acordo de Empréstimo firmado pela Sabesp com o BIRD. O acesso digital à íntegra
do MGSA pode ser obtido no site da Sabesp. O MGSA possui diversos anexos. Para o presente
empreendimento, são de importância o Manual Ambiental da Construção – MAC, o Manual de
Orientação Social e o Manual de Comunicação Social. Quanto ao Marco de Desapropriação e

Reassentamento, permanecerá como elemento apenas orientador, na medida que a execução
das obras não prevê a necessidade de desapropriações ou de reassentamentos involuntários.
A Política de Salvaguardas Sociais e Ambientais, do BIRD, considera, na implementação de
programas e projetos financiados, os riscos, benefícios e impactos negativos potencialmente
associados ao empreendimento. No Projeto do Jardim Pantanal - Várzea, as salvaguardas cujos
conteúdos devem ser, em princípio, acionados ou acompanhados, estão apresentadas no
Quadro a seguir. O escopo de cada salvaguarda do Banco é objeto do Anexo 3.
Salvaguardas

Aspectos relevantes relacionados à
implantação do Projeto

Medidas adotadas /resultados previstos

OP/BP 4.01 –
Avaliação
Ambiental

Buscar baixa significância dos
impactos das obras

Plano Gestão Ambiental da obra,
acompanhado de matriz de gestão de
riscos (ver adiante nesse Item 4)

Medidas de segurança e proteção
individual e coletiva
Efeitos sociais inclusivos

Inclusão de cerca de 30 mil pessoas ao
serviço regular de água e esgoto; com
reflexos na saúde pública

Preservação dos Recursos Hídricos

Retirada de cerca de 48 l/s de esgoto hoje
carreados para o Rio Tietê, que serão
interceptados e encaminhados para
tratamento

OP/BP 4.04 –
Habitat Natural

Alternativas menos impactantes do
ponto de vista ambiental e social.

Solução técnica de pequenas elevatórias
de esgoto agregadas à estrutura das redes
(ver adiante, nesse Item 4.

Em caso de ação em Áreas de
Preservação Permanente - APPs,
posicionamento prévio do órgão
ambiental

Norma legal que permite a atuação em
situações de interesse social reconhecidas
pela Prefeitura da Cidade de S. Paulo.
Consulta e avaliação da proposta do
Projeto por órgãos de gestão ambiental

Valorizar e implementar a
participação social no planejamento,
concepção e monitoramento dos
projetos.
OP/BP 4.12 –
Reassentamento
Involuntário

Não se aplica ao empreendimento

Ampla consulta pública realizada na fase
pré-obra, com a previsão de mobilização e
participação social durante as obras

Não haverá reassentamentos
involuntários e a possibilidade de
desapropriações foram eliminadas pela
adoção do modelo de elevatórias

O Programa Água Legal é desenvolvido desde 2016, já permitindo o acúmulo de experiência
relevante na sua implementação. Para o caso do empreendimento objeto desse Relatório, está
prevista a atuação de equipe de comunicação e contato permanentes com a população,
composta por profissionais com experiência comprovada nesse tipo de trabalho ou em trabalhos
similares. A equipe será mobilizada pela empresa, ou consórcio de empresas, contratada para a
execução do empreendimento, após licitação pública.
Os principais aspectos a serem considerados nas fases de planejamento, execução da
intervenção e monitoramento de seus resultados estão descritos a seguir.
Atividades Socioambientais
A ação de regularização de ligações será precedida, acompanhada e posteriormente
monitorada por um trabalho socioambiental, cuja finalidade é o esclarecimento à
comunidade, com informações sobre a natureza do projeto, os seus objetivos, os benefícios
para a população e o seu efeito tarifário (aplicação da tarifa social).
As ações e atividades socioambientais que serão realizadas junto à população local deverão
estar previstas e descritas no Plano de Gestão Socioambiental -PGSA, a ser apresentado pela
empresa contratada à Sabesp, e pela Sabesp aprovado, antes do início de execução da obra e
do próprio trabalho social. A exigência do PGSA consta da Especificação Técnica do edital da
licitação. O Plano obedecerá às diretrizes do Marco de Gestão Socioambiental - MGSA e seus
anexos. Previamente ao início das obras, deverão ser desenvolvidas atividades de capacitação

e preparação dos trabalhadores da empresa contratada para lidar com os temas sociais,
ambientais (impactos locais) e de segurança e higiene do trabalho.
O trabalho socioambiental tem, no Programa Água Legal, a finalidade de elevar o número de
adesões ao sistema público formal, estimular a formação de vínculos sociais comunitários e
criar condições para uma melhoria do ambiente urbano da área de intervenção do projeto.
Do trabalho constarão atividades variadas, como visitas domiciliares, palestras, reuniões
públicas, oficinas de educação e formalização das adesões. Essas atividades deverão, em
função da situação de saúde pública, se adaptar a possíveis condições restritivas a
aglomerações e contatos diretos. Nessa hipótese, deve ser intensificado, dentre outras
possibilidades, o uso de recursos digitais, especialmente os proporcionados por aparelhos
celulares. Iniciativas já adaptadas às condições de pandemia têm sido desenvolvidas pela
Sabesp, com bons resultados.
É recomendado que a empresa contratada empregue, nas equipes sociais, formalmente,
lideranças locais que tenham disponibilidade para o trabalho, permitindo melhor
aproximação à população e também a geração de renda local.
O conjunto das atividades deverá fortalecer os eixos centrais do trabalho definidos pelo
MGSA:
i)

Mobilização, organização e fortalecimento social.

ii)

Educação sanitária e ambiental.

iii)

Geração de trabalho e renda (desenvolvimento socioeconômico em âmbito
local).

Para o trabalho socioambiental, recomenda-se a abordagem dos seguintes temas: a
preservação e uso conscientes dos recursos hídricos, a formalização de novas economias de
agua e esgoto, o encaminhamento do esgoto coletado para tratamento, a promoção da
utilização consciente dos equipamentos implantados, a organização e participação
comunitária com vistas à atuação conjunta com a SABESP e outros parceiros na implantação
da obra, a consolidação e ampliação dos benefícios gerados para a população e o ambiente
urbano local.
Como desdobramentos, pretende-se:
O estímulo ao exercício da participação cidadã e da participação social em ações
relativas às políticas públicas locais e regionais.
A formação e/ou fortalecimento de entidades representativas dos beneficiários.
A Interssetorialidade na abordagem do trabalho social.
A disponibilização de informações sobre as políticas de proteção social.
A articulação com outras políticas públicas de inclusão social.
O desenvolvimento de ações visando à elevação socioeconômica, a qualidade de
vida das famílias e o incentivo a iniciativas econômicas, através da orientação, capacitação
para a formação profissional e para o empreendedorismo.
O empoderamento de mulheres e jovens, por meio de ações estratégicas de
fortalecimento de gênero e protagonismo juvenil nas áreas de atuação do projeto.
Os trabalhos deverão ser executados em duas etapas: a primeira de 14 meses, concernentes
ao tempo de preparação e à execução das obras; a segunda etapa de 19 meses (pós-obras),
onde serão monitorados, e reforçados, os resultados das ações desenvolvidas na primeira
etapa, tendo em vista o alcance dos resultados e metas previstas no contrato de performance.

O trabalho deverá contar também com parceria com o poder concedente, o Município, para
a implementação de outras atividades, além daquelas de saneamento básico (instalação de
pequenas melhorias urbanas, atividades de manutenção de equipamentos urbanos), quando
a cooperação for viável. Parcerias com outros organismos públicos e ONGs atuantes na área
de intervenção também são aconselhadas.
Há necessidade de licenciamento
ambiental?

Há necessidade de preparação de Plano Gestão
Ambiental?

[ ] SIM
[ x ] NÃO

[ X] SIM
[ ] NÃO

Não há necessidade de licenciamento
ambiental. A resolução SMA 54 54, de
19/12/2007 (dispõe sobre
licenciamentos de empreendimentos
urbanísticos e de saneamento
considerados de Utilidade Pública e de
Interesse Social), da Secretaria do Meio
Ambiente dispensa a licença por se
tratar de obra a ser executada em área
de vulnerabilidade social e com redes de
diâmetro inferior a 1000 mm. Essas
mesmas condições se aplicam às
estações elevatórias de esgotos previstas
(EEEs), com capacidade menor que 50
litros/segundo.

O PGSA será elaborado pela contratada e
submetido à aprovação da SABESP previamente à
sua implementação.

As EEEs serão de capacidade igual ou
menor que 10 litros/segundo. Serão
implantadas em poços de visita (PVs) ao
longo da rede coletora da rede coletora
(no subterrâneo das ruas), o que
eliminará totalmente a necessidade de
desapropriações e de eventuais
reassentamentos involuntários de
famílias.

Deverão estar integrados ao Plano, o
mapeamento e a classificação dos impactos ou
riscos gerados pela obra em cada área, tendo
como parâmetros:
1.

Temporalidade:
temporário/permanente/ irreversível.

2.

Magnitude:(pequeno/ médio/grande).

3.

Importância; significativo/
significativo.

4.

Duração (curta/media/longa).

5.

Reversibilidade (reversível/irreversível).

6.

Sensibilidade: presença de áreas
sensíveis (APPs/ mata atlântica
remanescente) e relação com a obra.

7.

Mitigável/não mitigável.

não

Esse mapeamento deverá vir em forma de uma
matriz de gestão dos riscos e impactos da obra,
por área de atuação.

Como resultado positivo da obra,
prevêse a redução da despoluição do rio,
na medida em que o esgoto da área a ser
beneficiado pelas ações hoje é jogado “in
natura” no rio. Os efluentes serão
encaminhados à ETE São Miguel

Fotos 9 a 16
Aspectos da Ocupação Urbana na Área de Intervenção
Instituto Alana, à esquerda; fornecimento regular de energia à direita

À esquerda, fornecimento regular de energia; à direita, material para obra de drenagem

Aspectos da Área de Intervenção

Fonte: Sabesp

Fotos 17 a 19
Conexões Irregulares e Esgoto a Céu Aberto

Fonte: Sabesp

Há necessidade de alguma aquisição de área/desapropriação ou reassentamento [ ] SIM [
X ]NÃO
físico ou econômico?
Não estão previstas desapropriações ou reassentamentos involuntários para
esse projeto.
Questões ambientais (identificadas ou potenciais)
Os impactos ambientais a serem gerados pela obra deverão se manter restritos aos
incômodos gerados pela sua execução (ruído, poeira e geração de resíduos). Deverão ser
adotados, pela Contratada, procedimentos de redução e minimização de tais impactos, a
serem apresentados no plano de ação socioambiental da empresa, que deverá levar em
contas as orientações constantes no Marco de Gestão Ambiental do Programa (MGSA),
notadamente o Manual Ambiental da Construção (MAC). Qualquer resíduo que gere a
necessidade de descarte fora do ambiente da obra deverá ter destinação adequada
comprovada. Cuidados deverão ser tomados com a sinalização e isolamento das obras,
visando à orientação ao tráfego e a pedestres, garantindo a segurança coletiva. Também são
necessários cuidados com a saúde e segurança dos trabalhadores, e a atenção com outros
itens, quando pertinentes, do MAC.
Nos casos de bairros ou áreas em que haja identificação de vegetação, existente em áreas
limítrofes àquelas de intervenção, haverá e demarcação por meio de relatório elaborado pela
Contratada, para promover a eliminação de quaisquer impactos das obras sobre essa
vegetação. Também deverá ser promovido trabalho de educação ambiental, junto aos
trabalhadores da obra e à população próxima dessas áreas, para garantir a sua integridade.
Deverão ser objeto de documentação (inclusive com imagens) as ações a serem realizadas e
o acompanhamento da manutenção da integridade das áreas pelos relatórios periódicos, que
deverão ser elaborados dentro das exigências do Programa, ao longo do trabalho e do
contrato.
Os casos de travessia de córrego por redes de água e de esgotos deverão ser objeto de
autorização do DAEE.

Estas áreas deverão merecer no Plano de trabalho Socioambiental da Contratada especial
atenção no tocante ao reforço do trabalho de educação ambiental e de resíduos sólidos.

Classificação do risco socioambiental do projeto/atividade:
Alto Risco

Médio Risco

X

Baixo Risco

Justificativa para a Classificação do Risco
As intervenções apresentam risco qualificado como baixo, uma vez que os impactos são
localizados, temporários, mitigáveis e reversíveis. As características da intervenção indicam
um efeito socioambiental positivo, pela melhora das condições de abastecimento público
com água de boa qualidade (saúde pública) e pela coleta, afastamento e tratamento dos
efluentes (benefício social e ambiental).
Outro aspecto positivo é a redução de perdas no sistema de distribuição, através do
abastecimento regular e a possibilidade de o consumidor controlar seu consumo, eliminando
as ligações irregulares e precárias que ocorrem de forma intensa.
Acrescente-se que há uma grande importância na extensão do sistema público de
abastecimento e na emissão de contas regulares, que são formalmente indicativas de
endereço aceito para qualquer outra providência cotidiana dos moradores (compra a crédito,
por exemplo).

Há necessidade de autorizações?

[ x ] SIM
[ ] NÃO

Autorizações necessárias:

Órgãos responsáveis por
emitilas

Ver as autorizações no Anexo 1.

Prefeitura de São Paulo
Fundação Florestal/Secretaria
de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Governo do
Estado de São Paulo

Houve algum processo de consulta/reunião prévia a
partes interessadas?

Data da consulta

[x ] SIM
[ ] NÃO
Houve reuniões prévias com a participação da população
do Pantanal Várzea do Tietê - Face Leste, área que
concentra 100% das ligações previstas nesse contrato.
Para a documentação da reunião, ver Anexo 2.

08/02/2020

Número de participantes total: 404

Local da consulta

HOMENS: 240

Instituto Alana

MULHERES: 164

Fotos 20 a 31
Audiência Pública

Fonte: Sabesp.

ANEXOS
ANEXO 1: Documentos Autorizativos

ANEXO 2: Documentação da Audiência Pública.

ANEXO 3: Salvaguardas

ANEXO 4: Instituto Alana Diagnóstico Sócio-Econômico e Físico-Territorial (elaborado
pelo Instituto Pólis)

EXPEDIENTE

:

Ofício MLGR nº. 30/2020 SIMA.024553/2020-46

INTERESSADO

:

SABESP – Escritório Regional de São Miguel Paulista - MLGR

ASSUNTO

:

Programa Água Legal no Jardim Pantanal

INFORMAÇÃO TÉCNICA DMI/APAVRT nº 025/2020
1. Trata-se de solicitação por parte da SABESP - ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA – MLGR de análise e parecer acerca de eventuais
intercorrências ou conflitos com planos futuros em relação ao Programa Água
Legal – Jardim Pantanal a ser implantado na região conhecida como “Pantanal” na
APA Várzea do Rio Tietê.
2. SINTESE SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.
2.1 Instrumentos legais de criação e atributos ambientais da APA Várzea do
Rio Tietê.
•

Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê (APAVRT) - Criada pela
Lei Estadual nº 5.598/1987, com território de 7.400 hectares, tem como
principais atributos ambientais a serem protegidos as várzeas e planícies
aluvionares do rio Tietê. Abrange 12 municípios da Região Metropolitana de
São Paulo – RMSP ao longo do rio Tietê: Santana do Parnaíba, Carapicuíba,
Barueri, Osasco, São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi
das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis. A APAVRT está dividida em dois
setores distintos: setor leste, que vai da barragem Ponte Nova, divisa
municipal entre Biritiba Mirim e Salesópolis, até a barragem da Penha, divisa
entre o município de São Paulo e Guarulhos, e setor oeste, do município de
Osasco até a barragem do reservatório Edgard de Souza no município de
Santana do Parnaíba.

•

O Decreto Estadual nº 42.837/1998, que regulamenta a Lei Estadual nº
5.598/87, dispõe que os objetivos da APAVRT são: (i) a proteção e
recuperação do rio Tietê e do seu entorno, (ii) o controle de ocupação das
várzeas, de forma a minimizar o fenômeno das enchentes, (iii) a minimização
dos efeitos dos processos erosivos e do assoreamento causados pela
urbanização, (iv) preservação e recuperação dos remanescentes da biota
local. O referido decreto define o seguinte zoneamento: Zona de Vida Silvestre
- ZVS, Zona de Cinturão Meândrico – ZCM e Zona de Uso Controlado – ZUC.

3. ESPECIFICAÇÕES DA INTERVENÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
3.1 Documentação apresentada

•

Oficio MLGR n° 30/2020 (fl. 02) - Informa da existência de Programa
socioambiental denominado Água Legal voltado a regularizar a infraestrutura
de saneamento em áreas de alta
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vulnerabilidade social, considerando-o de utilidade pública e de interesse
social e ambiental. O programa contempla um conjunto de intervenções na
região conhecida como Jardim Pantanal no Distrito de São Miguel Paulista na
Zona Leste da cidade de São Paulo, caracterizada como área com ocupação
irregular consolidada e de grande complexidade. É destacado que o programa
visa resolver o problema social através da eliminação de lançamentos de
esgoto no rio Tietê;
Isto posto, é solicitada a análise e parecer da SIMA acerca de eventuais
intercorrências ou conflitos com planos futuros, decorrente da localização próxima à
área de proteção. Foram anexados os seguintes documentos:
•

ATA Consulta Pública do Programa Água Legal SABESP-Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, realizada em 08 de fevereiro de
2020, no Instituto Alana, Jd. Pantanal - São Paulo – SP (fl. 08-26). Neste
documento conta que o Programa previsto no Jd. Pantanal está estruturado
em quatro grandes pilares (i) Intervenções e obras de saneamento em água
e esgoto; (ii) governança colaborativa; (iii) projetos e ações sociais e (iv)
educação ambiental;

•

As obras contemplam o prolongamento de rede de água, além da execução
de prolongamento de rede de esgoto, inspeção domiciliar, ligações de água
com instalação gratuita de caixa UMA-Unidade de medição da água, ligações
de esgoto, execução de ramais intradomiciliares de esgoto necessitando da
entrada de funcionários nas residências para as ligações e a execução de
elevatórias de rede coletora de esgoto bombeando o esgoto para tratamento
na ETE-São Miguel. Sobre o cronograma de obra, deverá atender no prazo
de 33 meses, ou seja, o planejamento em 2 meses, a execução e
monitoramento em 31 meses, e 14 meses para execução.

•

Arquivos em formato Shapefiles:






Área de Protecao.shp
Bairros.shp
Eixo_Logr_23_07_2015.shp
Pantanal.shp
Quadra_23_07_2015

OBS: Não constam nos arquivos listados acima identificação física de projeto com
descrições de infraestruturas, ações, e outros que permitam identificar corretamente
onde se localiza a intervenção proposta. Também não é apresentada descrição das
ações, obras ou atividades a serem realizadas.
•

Solicitações de Autorização de regularização de imóveis baixa renda em
“caráter discricionário e precário” feitas pela SABESP, direcionadas à
Prefeitura Regional de São Miguel, acompanhando respectivas respostas da
Subprefeitura favoráveis a implantação de redes de distribuição de água (fl.
28-50). Destaca-se que a solicitação menciona a aplicação da Resolução
SMA nº 54/2007 que “dispõe sobre licenciamentos de empreendimentos
urbanísticos de saneamento considerados de utilidade pública e de interesse
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social” que dispensa o licenciamento, por se tratar de intervenções em áreas
de vulnerabilidade social.
•

Diagnóstico Preliminar à Regularização Fundiária em área no Jardim Pantanal
- PRODUTOS 1.1 e 2.1 – Diagnósticos
Socioeconômico e Físico-Territorial (fl. 51-136), o qual objetiva a possibilidade
de iniciar um processo de regularização fundiária no Jardim Pantanal, extremo
leste de São Paulo (SP). Tal documento apresenta informações econômicas,
sociais, infraestrutura e serviços existentes na região de São Miguel Paulista,
Distrito de Santa Helena e local conhecido como Pantanal. Apresenta também
os zoneamentos incidentes sobre a região, vulnerabilidades ambientais
especialmente relacionada às dinâmicas hidrológicas do rio Tietê, áreas de
risco e menciona o diagnóstico realizado na ocasião de elaboração do plano
de Manejo da APAVRT. Por fim, é apresentado levantamento para fins de
regularização de fundiária, com dados técnicos referentes à urbanização.

•

Projeto Urbanizar (fl. 137-182) levantamento jurídico da área específica do
Jardim Pantanal com diagnóstico territorial. Que apresenta levantamento de
documentação e respectiva análise da viabilidade de implantação de projeto
de regularização fundiária, sendo apresentado no final do estudo um roteiro
orientativo com sequência de encaminhamentos jurídicos–políticos para
viabilização da regularização fundiária da área. Sendo a segunda Etapa a
solicitação para a Sabesp incluir em planejamento de acesso à água potável
e tratamento de efluentes.

4. DA ANÁLISE
4.1 Análise com base na legislação vigente.
•

Sobrepondo a área “Pantanal.shp” apresentada pelo requerente com o
zoneamento da APAVRT disposto no Decreto Estadual n° 42.837/98,
observase no MAPA 1 Anexo – Localização do Jardim Pantanal em relação
ao Zoneamento Vigente - Decreto nº 42.837/1998 da Área de Proteção
Ambiental da Várzea do Tietê - que o programa pretenso incidirá nos limites
da APA da Várzea do Rio Tietê em Zona de Vida Silvestre – ZVS (não
mapeada), e Zona de Cinturão Meândrico;

•

Conforme Decreto nº 42.837/1998 tem-se sobre a Zona de Vida Silvestre:

Artigo 18 - A zona de vida silvestre, onde quer que se localize, compreende as
florestas e as demais formas de vegetação natural referidas no artigo 2º da Lei
Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e os
remanescentes da vegetação nativa, primária ou secundária, no estágio médio ou
avançado de regeneração da mata atlântica, definidos pelo Decreto Federal nº
750, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 1º - A zona de vida silvestre destinada à proteção da mata atlântica e da biota
nativa, para garantir a manutenção e a reprodução das espécies e a proteção do
habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção.
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§ 2º - As áreas ocupadas pelas florestas e demais formas de vegetação referidas
neste artigo, consideradas de preservação permanente, não perderão esta
qualidade, ainda que a vegetação venha a ser destruída ou danificada.
Artigo 19 - Na zona de vida silvestre são vedadas a instalação e a ampliação de
atividades, empreendimentos, obras, ou quaisquer edificações, exceto aquelas de
interesse social para fins de recuperação ambiental, visando adequadas
condições de saúde pública.
§ 1º - permitida, a critério do órgão ambiental, a supressão de pequenos
fragmentos florestais para garantir-se a implantação de atividades compatíveis
com os objetivos da zona.
§ 2º - O licenciamento para a supressão de vegetação condiciona-se à oferta, pelo
interessado, de área equivalente ao dobro daquela a ser suprimida, que deve
possuir vegetação semelhante, ou ser revegetada, a critério da Secretaria do Meio
Ambiente, e garantida sua manutenção.
Artigo 20 - Tanto a instalação de empreendimentos, obras e atividades como a
ampliação daqueles regularmente existentes na zona de vida silvestre, quando
permitidos, ficam condicionadas à criação de reserva correspondente a 50%
(cinquenta por cento) da área do imóvel, e à manutenção ou recomposição da
vegetação nativa.
•

Sobre a Zona de Cinturão Meândrico:

Artigo 21 - A zona de cinturão meândrico compreende a parte da faixa de terreno
da planície aluvial do Rio Tietê, constituída geralmente por solos hidromórficos
não consolidados, sujeitos a inundações freqüentes por transbordamento do canal
fluvial, podendo apresentar, em alguns trechos, áreas de solos mais consolidados
e ligeiramente elevados em relação ao conjunto.
Parágrafo único - A zona de cinturão meândrico tem por finalidade o controle das
enchentes, considerando-se suas características geomorfológicas, hidrológicas e
sua função ambiental.
Artigo 22 - Na zona de cinturão meândrico:
§ 1º - são vedadas novas instalações, obras ou empreendimentos:
1. destinados à atividade industrial;
2. destinados à atividade minerária;
3. destinadas a necrópoles;
4. destinados à disposição de resíduos sólidos;
5. destinados a fins habitacionais (loteamentos);
6. outras que, comprovadamente, comprometam o disposto no artigo 2º. § 2º - A
ampliação das obras, instalações ou empreendimentos já existentes fica
condicionada à eliminação ou à redução da sua desconformidade.
§ 3º - Podem ser implementadas nesta zona as ações necessárias para atender
situações de emergência ou de risco.
§ 4º - Podem ser realizadas obras, empreendimentos e atividades de utilidade
pública ou interesse social, desde que obedecido ao disposto no parágrafo único
do artigo 21.
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§ 5º - A atividade agro-silvopastoril pode ocorrer nesta zona desde que observado
o disposto no Decreto nº 39.473, de 7 de novembro de 1994, que fixa normas para
a utilização das várzeas no Estado de São Paulo.
§ 6º - O uso para atividades de lazer pode ser instalado nesta zona, desde que
não comprometa a finalidade da zona de cinturão meândrico, a critério do órgão
ambiental.
Artigo 23 - As obras, empreendimentos e atividades existentes na zona de
cinturão meândrico que não estejam aprovados e registrados na data da
publicação deste decreto, sem prejuízo da recuperação do meio ambiente
degradado e das penalidades previstas na legislação, devem:
I - se tecnicamente viáveis, serem adaptados;
II
- se não for viável a adoção de medidas eficazes de adaptação, serem
removidos.
Parágrafo único - Os Municípios devem adequar as áreas já ocupadas por uso
residencial aos fins objetivados por este artigo, mediante programas
específicos.
Artigo 24 - Em áreas situadas na zona de cinturão meândrico podem ser admitidas
atividades, obras ou empreendimentos, desde que observadas as seguintes
condições:
I - tenha o terreno perdido as características geomorfológicas de planície aluvial,
em decorrência de ações humanas comprovadamente ocorridas at 180 (cento e
oitenta) dias antes da vigência deste decreto;
II - seja reservada para a manutenção ou a recomposição de área verde pelo
menos 50% (cinqüenta por cento) da área do imóvel.
§ 1º - a utilização de área superior a 50% (cinqüenta por cento) do total do imóvel
permitida, desde que obedecidas as seguintes condições:
1. a manutenção, pelo proprietário ou posseiro do imóvel, de outra área verde, na
zona de cinturão meândrico, equivalente, no mínimo, ao dobro da área excedente
ao permitido;
2. a apresentação, pelo proprietário ou posseiro do imóvel, ao órgão licenciador,
quando da solicitação da licença ambiental, de comprovação da área de que trata
o item acima.
§ 2º - O requerimento da licença ambiental, na forma do parágrafo anterior, deve
ser instruído com indicação precisa da área proposta e com o correspondente
termo de sua recomposição e manutenção, a qual deve ser averbada no
respectivo cartório de registro de imóveis quando se tratar de propriedade.

4.2 Análise com base na nova proposta de Zoneamento do Plano de Manejo
(ainda não implementado)
•

Para análise foi também avaliada a sobreposição da área “Pantanal.shp” com
a nova proposta de zoneamento da APAVRT que obteve manifestação
favorável do CONSEMA (Deliberação 02/2017), entretanto, ainda não
implementada em decorrência da suspensão por ordem judicial do Plano
de Manejo.
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•

No Mapa 2 Anexo – Localização do Jardim Pantanal em relação à Proposta de
Zoneamento da Área de Proteção Ambiental da Várzea do Tietê é possível
observar que o polígono do Jardim Pantanal está inserido em Zona de Vida
Silvestre - ZVS (não mapeada, porém existente na minuta de decreto de
regulamentação), desta forma, o zoneamento aprovado pelo CONSEMA
(Deliberação 02/2017) não exclui a proteção da Zona de Vida Silvestre (ZVS).

•

Ainda no Mapa 2 Anexo é possível observar a Zona de Conservação
Hidrodinâmica do Cinturão Meândrico – ZCM abarcando a Área Prioritária de
Recuperação Ambiental – APRA, Zona de Reordenamento Socioambiental e
da Paisagem – ZRAP, Área Prioritária de Requalificação Socioambiental e da
Paisagem – ARQ e Zona de Reordenamento Socioambiental e da Paisagem ZRAP.

•

Consta também no zoneamento aprovado pelo CONSEMA (Deliberação
02/2017):

Artigo xx - A zona de vida silvestre é destinada à proteção da mata atlântica e da
biota nativa, para garantir a manutenção e a reprodução das espécies e a proteção
do habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção.
Parágrafo único: As áreas ocupadas pelas florestas e demais formas de vegetação
referida neste artigo, consideradas de preservação permanente, não perderão
esta qualidade, ainda que a vegetação venha a ser destruída ou danificada.
Artigo xx - São vedadas a instalação e a ampliação de atividades,
empreendimentos, obras, ou quaisquer edificações, exceto aquelas de interesse
social para fins de recuperação ambiental, e em casos que exista a necessidade
de transpor o rio e várzea adjacente para a implantação de obras públicas, ou em
regime de concessão, de infraestrutura de transporte terrestre, radiodifusão,
saneamento e energia; em qualquer situação deve ser comprovada a inexistência
de alternativas técnica e locacional.
Parágrafo 1º: Permitida, a critério do órgão ambiental, a supressão de pequenos
fragmentos florestais para garantir-se a implantação de atividades compatíveis
com os objetivos da zona.
Parágrafo 2º: O licenciamento para a supressão de vegetação condiciona-se à
oferta, pelo interessado, de área equivalente ao dobro daquela a ser suprimida,
que deve possuir vegetação semelhante, ou ser revegetada, a critério da
Secretaria do Meio Ambiente, e garantida sua manutenção.
•

Tem-se também na ZCM são proibidos:

a. Obras, atividades, empreendimentos, usos ou projetos, de pesquisa e
extração de substâncias minerais, agricultura e manejo agroflorestal,
construção de residências, barramentos e retificações de cursos d’água,
inclusive aqueles caracterizados como de utilidade pública, interesse
social ou baixo impacto;
b. O parcelamento do solo para fins urbanos;
c. A implantação de indústrias ou a expansão daquelas existentes;
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d. A realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais que importem
em sensível alteração das condições ecológicas locais;
e. O uso de técnicas de manejo do solo capazes de provocar erosão das terras ou
assoreamento das coleções hídricas;
f. Quaisquer intervenções que impliquem em aterros, alteamentos,
impermeabilizações ou em mudanças nas formas originais da planície ou do
canal fluvial, tais como retificações e canalizações, ou que gerem impacto
morfológico aos canais e planície, aos sistemas hídricos ou à biodiversidade
bem como que provoquem a descaracterização do conjunto paisagístico;
ressalvadas retificações e canalizações dos afluentes do rio Tietê, necessários
ao controle de cheias desde que precedidas de licenciamento ambiental.
g. A supressão e/ou fragmentação de remanescentes da vegetação nativa;
h. Interferência nos habitats e necessidades ecológicas das espécies ameaçadas,
raras e endêmicas ocorrentes no território;
i. A implantação ou ampliação de empreendimentos habitacionais, minerários,
industriais, comerciais, infraestrutura para atividades esportivas e de turismo;
j. Movimentação de terra, bem como disposição de resíduos sólidos, inertes ou
não, à exceção da disposição transitória
decorrente do desassoreamento da calha do rio Tietê (“bota-espera”), desde que
preservada a integridade morfológica de canais e planícies;
k. O uso de agroquímicos, que por sua natureza possam comprometer a qualidade
ambiental do solo, da água, do ar e da saúde humana, de acordo com as
condições previstas no parágrafo 3º;
l. O cultivo de produtos transgênicos e de espécies exóticas, com potencial de
bioinvasão.
•

Sobre a ZCM foi delimitada a Área Prioritário de Recuperação Ambiental –
APRA , faz-se necessário observar o que segue:

Artigo 23 - As Áreas Prioritárias de Recuperação Ambiental (APRA)
correspondem às áreas urbanizadas sobrepostas à ZCM e que deverão ser
recuperadas com vistas a minorar o nível crítico da cobertura vegetal existente na
APA, garantir a manutenção da conectividade ecológica e dos fluxos gênicos da
fauna e da flora local e prevenir situações de risco relativas aos processos de
migração lateral do canal. Localizam-se na faixa de 50m que margeia o canal
fluvial do Rio Tietê que sofreram forte intervenção antropogênica tais como
aterros, retificações, etc. Não se aplicam a ZPF e ZRAP.
Parágrafo 1º: A recuperação de cada uma das áreas identificadas neste
zoneamento deverá ser objeto de estudos e projetos específicos, elaborados de
forma interinstitucional e interdisciplinar, com participação das comunidades
envolvidas, articulados no âmbito do Conselho gestor da APA.
Parágrafo 2°: Deverão ser priorizadas as APRAs que possibilitarão a formação de
corredores entre fragmentos, buscando propiciar processos migratórios e fluxos
gênicos ou corredores de biodiversidade, evitando o isolamento. Parágrafo 3º:
Depois de recuperada, a APRA será reenquadrada em ZCM.
•

De acordo com a minuta de decreto Artigo 14, A ZRAP tem como objetivos:
a. Reorientar o uso e ocupação atual considerando a integração entre
desenvolvimento
econômico,

Fundação Florestal | Av. Prof. Frederico Hermann Jr 345 | CEP 05459-010
São Paulo, SP | Fone (11) 2997-5000 | www.fflorestal.sp.gov.br

educacional, socioambiental e as funcionalidades hidrológicas e
ecológicas das planícies fluviais, articulando políticas públicas, setores
e instâncias governamentais e da sociedade civil;
b. Mitigar impactos decorrentes dos usos urbanos sobre os atributos
naturais e sua exportação às zonas adjacentes;
c. Minorar a vulnerabilidade das populações residentes aos riscos de
inundações e promover melhorias em sua qualidade de vida.
Parágrafo 1º: A Zona de Reordenamento Socioambiental e da Paisagem (ZRAP)
compreende partes da Planície Fluvial antropizadas por usos diversos,
apresentando alto ou médio nível de perturbação e alta fragilidade ambiental. Por
apresentarem grande conexão com ZCM e ZPF e por abrigarem, em grande parte,
urbanização precária em situação de risco e, por vezes, outros usos que
comprometem as zonas adjacentes, deverão ser objeto de ações e programas
interinstitucionais e de estudos interdisciplinares para garantir,
simultaneamente, a proteção dos atributos ambientais, a melhoria da
qualidade de vida das populações do território e o reconhecimento
detalhado de situações de riscos para superação destas condições.
Parágrafo 2º: O reordenamento previsto neste artigo deverá considerar o tipo de
uso e ocupação, a capacidade de suporte do território, a conservação dos atributos
ambientais, a diminuição da vulnerabilidade das populações às condições de
riscos e buscar melhorias das condições sanitárias, de infraestrutura urbana e de
qualidade de vida da população, garantindo-se a participação da população nas
diversas etapas de planejamento.

•

A minuta de decreto traz também que são permitidos na ZRAP:

Artigo 16 - [...] parcelamentos do solo, e outras formas de ocupação urbana para
fins habitacionais (remembramento, desdobramentos de lotes, abertura de novas
vias, públicas ou particulares, bem como condomínios horizontais e verticais e
outros projetos de urbanização) que sejam compatíveis com os objetivos desta
zona, devendo os respectivos projetos e sua implantação garantir:
a. O máximo de permeabilidade hidrológica e, no caso de ampliações e/ou
alterações de uso, o aumento da permeabilidade preexistente.
b. O mínimo de aterros e alteamentos de terrenos, desde que comprovada a
necessidade por estudos geotécnicos; c. O mínimo de adensamento urbano;
d. O aumento de áreas verdes públicas;
e. O aumento da arborização urbana, privilegiando-se espécies nativas e
favorecendo a interceptação da precipitação;
f. A implementação de sistemas de micro drenagem, pavimentos permeáveis,
reservatórios de retenção de águas, cisternas e outras soluções para o
retardamento e infiltração das águas pluviais;
g. A implementação de sistema adequado de saneamento ambiental;
h. Implementação de medidas de reuso da água e coleta seletiva;
i. Medidas de controle da erosão e assoreamento durante a sua implantação.
Parágrafo único: Enquanto os estudos previstos no artigo 15 não forem realizados,
a implantação de novos ou ampliação de quaisquer empreendimentos, obras e
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atividades, dependerão da implementação de alternativas que assegurem
melhorias significativas em atendimento aos objetivos da zona, adotando-se, em
relação à permeabilidade, a taxa mínima de 50% (cinquenta por cento).
[...]
Artigo 19 - A ZRAP possibilita a permanência e regularização das habitações de
interesse social, desde que sejam adotados, a partir de desenvolvimento comum
de programas: índices urbanísticos apropriados a essa condição, soluções no
espaço comum voltadas para o retardamento das águas, ampliação, de áreas de
infiltração, reuso de água, biovaletas e rearborização com emprego de vegetação
nativa.
Parágrafo único: Fica excetuada a situação de risco grave à incolumidade física
de seus moradores - hipótese em que deverão ser realocados.
• Tendo em vista que, sobre a ZRAP foi delimitada a Área de Requalificação
Socioambiental e da Paisagem – ARQ, observa-se na minuta de decreto:
Artigo 25 - As Áreas Prioritárias de Requalificação Socioambiental e da Paisagem
(ARQ) são porções do território da APA, sobrepostas à ZRAP, correspondentes
aos níveis mais baixos da Planície Fluvial e que se encontram submetidas a usos
urbanos e que deverão ser requalificadas de modo a minimizar ou superar
situações de risco, de precariedade em infraestrutura, equipamentos urbanos e
saneamento ambiental, promovendo a qualidade de vida da população e a
recuperação ambiental da área.
Parágrafo 1º: A requalificação de cada uma das áreas identificadas neste
zoneamento deverá ser objeto de estudos e projetos específicos de escala de
detalhe, elaborados de forma interinstitucional e interdisciplinar, com a
participação da comunidade envolvida em todas as etapas de decisão,
projeto e implementação, apresentando estudo sobre o impacto e perímetro
de remoções bem como as medidas compensatórias.
Parágrafo 2°: Deverão ser priorizados os estudos de avaliação de riscos,
especialmente os relacionados às enchentes, incluindo atividades de
monitoramento e avaliação de vazões, níveis d’água, áreas atingidas,
duração e permanência, dinâmica pluvial, qualidade das águas e estudos
que demonstrem a capacidade de suporte quanto à ocupação e
adensamento.
Parágrafo 3º: Quando essas áreas forem adjacentes à ZCM deverão possuir faixas
de transição, de uso restritivo, cuja largura deverá ser definida a partir de estudos
e projetos específicos elaborados de forma interinstitucional e interdisciplinar, com
a participação da comunidade envolvida.
Parágrafo xx: A possibilidade de ocupação humana, transitória ou permanente,
bem como o tipo de equipamento público a ser instalado nas ARQs propriamente
ditas e nas zonas de transição à ZCM será estabelecida com base nas conclusões
dos estudos a que aludem os parágrafos 2° e 3° deste artigo, admitindo-se,
inclusive, o reassentamento da população residente, a depender da intensidade
do risco a que estejam expostas.
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Parágrafo 4º: Para a execução dos estudos e projetos específicos, podem ser
celebrados convênios, inclusive com os Municípios, visando articular as políticas
públicas.
Parágrafo 5º: Após finalizadas as atividades de requalificação, a ARQ será
transformada em ZRAP, salvo as inseridas em área de transição as quais terão
sua recategorização de zona definida em estudos específicos.
5. CONCLUSÃO
•

Com base no Decreto Estadual nº 42.837/1998, são permissíveis realizações de obras
de interesse social para fins de recuperação ambiental, visando adequadas condições
de saúde pública na Zona de Vida Silvestre. Além disso, na zona de Cinturão
Meândrico, também são admissíveis ações necessárias para atender situações de
emergência ou de risco e empreendimentos e atividades de utilidade pública ou
interesse social, desde que não seja alterada a função ambiental da zona.

•

Já na nova proposta de zoneamento (Deliberação CONSEMA 02/2017), é admissível
na Zona de Vida Silvestre a instalação de atividades, empreendimentos, obras, ou
quaisquer edificações de interesse social para fins de Recuperação Ambiental, assim
como na Zona de Conservação Hidrodinâmica do Cinturão Meândrico, observando as
restrições e limitações de cada área.

•

Nas Zonas ou áreas sobrepostas ao local indicado, tanto no Zoneamento vigente
como no Zoneamento projetado (suspenso por ordem judicial), não existem
proibições, em tese, de empreendimentos/intervenções de saneamento público, o que
não afasta, análise do órgão gestor da Unidade de Conservação ou do órgão
licenciador, se o caso, quando da apresentação do projeto executivo.
Encaminhe-se à Gerência Metropolitana para conhecimento e, se de acordo, posterior
encaminhamento a Sra. Diretora da Diretoria Metropolitana e Interior.
APA Várzea do rio Tietê, 06 de julho de 2020.

KÁTIA BASTOS FLORINDO
Gestora da APA Várzea do Rio Tietê
Diretoria Metropolitana e Interior
Fundação Florestal
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ATA DE REUNIÃO:
PROGRAMA SANEAMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO
JARDIM PANTANAL – VARZEA DO TIETÊ
Data: 30 de setembro de 2020 Horário:
10:00 hs as 11:30 hs

A reunião aconteceu pelo ambiente virtual zoom, e também com algumas pessoas
presentes no Instituto Alana.
Lilian (Sabesp) iniciou a reunião dando a palavra para Luis (Instituto Alana) o qual
salientou que foram adotadas todas as medidas de segurança necessárias para
prevenção do covid-19, para que as pessoas que participaram presencialmente no
Instituto Alana se sentissem seguras.
Em seguida houve apresentação de todos que estavam participando da reunião:
Luiz (Instituto Alana – Projeto Urbanizar)
Sonia (Associação Amojap e Assoc. Cidade de Deus)
Fábio (Assoc. Amojap e Cidade de Deus, e CADES Regional da subprefeitura de S.
Miguel)
Rose (Amojap e Cid. Deus, conselheira de saúde do hospital Tide Setúbal e do meio
ambiente pela subpref. S. Miguel)
Andreia (Amojap, Cid. Deus, conselheira de saúde do hospital Tide Setúbal)
Reginaldo (Amojap)
Cristiane Lara (Sabesp – MP)
Leila (Inst. Alana)
Isabela (Inst. Alana)
Isabela Henrique (Inst. Alana – diretora executiva)
Daniela (Inst. Alana – consultora jurídica)
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Fernanda (Sabesp)
Márcia (Inst. Alana – comunicação)
Décio (subprefeito de S. Miguel)
Hélio Rubens (Sabesp – MP)
Ricardo Araújo (Sabesp – MP)
Wilson (Sabesp – MLG - gerente)
Maria Cristina (Sabesp – MPI)
Juliana Paiva (Representante do Banco Mundial)
Kedma (Inst. Alana)
Regina (Sabesp – Relação com clientes)
Marcelo Serra (Sabesp – MP)
Luciomar (Sabesp – Polo Água)
Noemi (Sabesp - MLGR – gerente)
Lilian (Sabesp - MLGR – encarregada)
Guedes (Associação Cidade de Deus e líder comunitário)
Rafael (representante da comunidade)
Dolores (Sabesp – MLGR)
Gilson (Sabesp – MLGR)
Marcelo (Inst. Alana)

O objetivo da reunião foi apresentar o Programa Água Legal, que faz parte do
Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, para implantação de redes de água
e esgoto na região do Pantanal, e como trata-se de uma região muito extensa
primeiramente o foco será somente a Área do Cotovelo, na várzea do Rio Tietê, e
oportunamente se comentará sobre a outra área.
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Em seguida Ricardo agradeceu e parabenizou o Instituto Alana pela competência
na elaboração de material utilizado pela Sabesp para montagem do relatório
socioambiental.
Ricardo seguiu informando que a Sabesp fez empréstimo com Banco Mundial para
implantação desse programa, que é próprio para localidades irregulares, muitas
vezes com moradias em condições extremamente precárias, onde o abastecimento
não padrão oferece inúmeros riscos como doenças.
Esse programa teve início em 2016, e desde então já regularizou mais de 100 mil
ligações. Com um contexto social e ambiental muito elevado tornou-se prioritário para
a Sabesp, daí a forte realização de ações na comunidade para esclarecimento de
todo o processo, a fim de obter adesão das famílias ao sistema público de
saneamento, que inicialmente são enquadradas por dois anos na tarifa social, que
representa 33% do valor da tarifa normal, e que poderá ser prorrogado conforme
adequação aos critérios estabelecidos para concessão dessa tarifa.
O programa também conta com a parceria da Prefeitura, a qual é responsável pela
área fundiária, e que libera consentimento para realização das intervenções.
Na área do Cotovelo do Tietê o programa atingirá um total de 8.645 ligações, entre
ligações novas e outras, e beneficiará 30.200 moradores, na maioria residentes na
região entre 10 e 20 anos, sem serviços de infraestrutura e sujeitos a inundações
severas.
Hoje a Sabesp tem condições legais para implantar redes de água e esgoto na região,
e todos moradores serão contemplados com o saneamento, ainda que com o risco
futuro de perder investimentos por remoção de alguns imóveis, por conta de execução
de obras de drenagem.
Grande parte dessa área situa-se dentro da APA Várzea do Tietê – Área de Proteção
Ambiental, uma área imensa dividida em duas partes. A parte onde atuaremos com
as intervenções vai desde a barragem da Penha, no início do Parque Ecológico, até
a Barragem de Ponte Nova na nascente do Tietê, em Salesópolis.
3

As obras serão permitidas desde que com recuperação ambiental, o que se dará
principalmente após a retirada de esgotos do Rio Tiete, e terão como prioridade
minimizar os impactos negativos que possam afetar o meio ambiente, como emissão
de gases de efeito estufa, ruídos, poeira, entulho, danos à vegetação e outros. Para
isso a empresa contratada deverá elaborar um plano de gestão que assegure o
compromisso socioambiental.
Para a implantação das mini estações elevatórias de esgoto não será necessária
qualquer desapropriação, pois serão instaladas nas ruas e ficarão subterrâneas.
Tratase de uma nova tecnologia não destrutiva que a Sabesp está utilizando.
Plano de trabalho socioambiental para cada projeto, avaliando os impactos negativos
no meio ambiente e nas comunidades, e as medidas a serem tomadas para que
sejam evitados ou reduzidos, mediante legislação vigente e atendendo as exigências
do Banco Mundial.
Necessário garantir informação sobre a obra para a comunidade, através de reuniões
no Instituto Alana, mecanismos de reclamações e sugestões etc., e evitar transtornos
como suspensão do abastecimento, problemas no trânsito, interferência em outros
serviços como energia elétrica e telefonia.
Haverá capacitação dos trabalhadores das obras para garantir boa interação com as
comunidades, inclusive com uso dos EPIs necessários para esse tempo de pandemia
do corona vírus.
Com essas obras serão retirados cerca de 48 l/s de esgotos hoje carreados para o
Rio Tietê, e que serão encaminhados para tratamento na ETE São Miguel.
Após a apresentação do Ricardo, foi aberta oportunidade para perguntas e
manifestações, conforme segue.
Reginaldo e Sonia: “é muito bom saber que todos serão contemplados com as
ligações.”
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Sonia: “é um assunto que tem que estar bem alinhado com a população
principalmente quando as obras começarem. Tudo foi muito bem esclarecido, e o que
a comunidade mais teme são as desapropriações.”
Rose: “ficamos felizes por saber que todos moradores serão contemplados.”
Guedes: “estamos felizes e ansiosos pois o abastecimento de água é muito
importante. Será uma grande vitória.”
Daniela: “como essa área é classificada como ZEIS, existe possibilidade de dar
continuidade à tarifa social após o prazo de dois anos, sem precisar de revisão?
Resposta de Ricardo e de Noemi: “a tarifa social é atrelada à renda familiar da
residência e mais alguns critérios estabelecidos no procedimento comercial existente.
Na ocasião cada caso será vistoriado e analisado.”
Fábio: “aqui na região temos três rios, existe projeto de tratamento ou canalização
para eles?”.
Resposta de Ricardo: “não é função da Sabesp fazer canalização de córregos, e sim
da prefeitura; nossas obras contemplarão a coleta e tratamento do esgoto,
direcionando para a estação de tratamento, impedindo que sigam para os córregos.”
Décio: “existem projetos para os córregos da região do Cotovelo do Pantanal,
inclusive canalização de alguns trechos, previstos para esse ano e 2021. Nos
próximos dias existe previsão de desassoreamento do trecho entre a linha férrea até
a concordância do Tietê. Essa reunião é bastante importante para trabalharmos de
forma integrada.”
Hélio: “durante as obras desse projeto, caso necessário que alguma rede cruze um
córrego, pediremos anuência ao DAEE, que é o órgão que cuida da gestão dos
recursos hídricos na RMSP. Esse projeto não visa somente implantação de redes de
água e esgoto, mas também terá um trabalho social junto à comunidade, para
fortalecimento, focando área ambiental, geração de renda e outras áreas.”
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Sonia: “estamos morando num lugar insalubre por necessidade, e sujeitos a doenças,
e aqui foi a única opção. A Sabesp não tem obrigação de fornecer esses serviços,
mas é um serviço que ela presta, e que nesse caso principalmente, vai melhorar a
saúde e bem-estar das pessoas.
Guedes: “quero parabenizar e agradecer pelo trabalho da Sabesp tanto aqui quanto
na região da Penha, e pelas obras que estão sendo feitas em várias localidades.”
Reginaldo: “quando começam as obras?”
Wilson: “a previsão é no primeiro trimestre de 2021, e as obras durarão 14 meses,
incluindo também a parte social, e depois o contrato se estenderá por mais 18 meses,
para dar todo suporte necessário.”
Elisa: “estamos atuando aqui há mais de 20 anos, atuar na comunidade é
emocionante, e colocamos o Instituto Alana para todo apoio que for necessário a esse
projeto. Agradeço a melhoria de qualidade de vida que esse projeto trará às pessoas.”
Leila: “agradecemos, nos colocamos à disposição e seguimos com muita alegria.”
Lilian: “agradecemos a todos, às associações Amojap, Alana, Cidade de Deus e
Urbanizar; ao subprefeito Décio, Banco Mundial, Gerentes e Diretores da Sabesp.
Coloco-me à disposição de todos.”
Wilson: “agradecemos a todos, principalmente lideranças, subprefeito Décio, Ricardo
e Helio, que trabalharam muito para execução desse relatório. É um projeto
gratificante, e participaremos juntos durante a implantação.
Noemi: “obrigada a todos, estamos juntos para levar água e qualidade de vida a
todos.”
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ATA
CONSULTA PÚBLICA

Programa Água Legal
SABESP-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São

Consulta Pública
Data: 08 de fevereiro de 2020
Horário: 10h00
Local: Instituto Alana
Rua Erva do Sereno, 642 - Jd. Pantanal - São Paulo - SP

No oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas,
reuniram-se para a Consulta Pública Programa Água Legal – SABESP,
no Auditório do Instituto Alana, representantes da SABESP, autoridades
do poder municipal e estadual e o público em geral, com diversas
lideranças comunitárias, conforme consta em lista de presença.
Cilene (SABESP) abriu a Consulta pública Programa Água LegalPantanal com boas-vindas e muitos agradecimentos pela presença de
todos, nominando: Gil Scatena representando a Secretaria de
infraestrutura e Meio ambiente-SIMA, Guedes representante do Comitê
da Várzea, Andréia Paixão Coordenadora da Vigilância sanitária,
Wagner Gonçalves Supervisor técnico da área de saúde, Dras. Daniela
e Isabela advogadas e Leila geógrafa todas do Instituto Alana, Sérgio e
Francisco Carvalho Assessores Deputado Luiz Fernando Teixeira, Said
representante do Subprefeito Penha Tiago Della Volpi, Tim Maia

representante Deputado federal Paulo, e representantes da
SABESP: Wilson Roberto Santos, Luciomar, Jean, Noemi
Carrera, técnicos comunitários presentes além das diversas lideranças:
Jo do gás, Guedes, Jeremias do Piratininga, Tatiane da Vila Paz, Luizão,
Reginaldo do Pantanal, Marcos liderança do Campala, Paulo Morigote
Conselheiro de saúde, João Chácara Três Meninas, Deda V. das Flores,
Giodásio Novo Horizonte, Ana, Sonia, Tereza Associação dos
moradores do Jardim Pantanal-AMOJAP e Sérgio do Pantanal. Solicitou,
pelo grande número de presentes, silenciar os celulares durante o
evento e a plena atenção evitando também conversas paralelas. Disse
que se tratava de um evento para apresentar soluções em um momento
de alegria da SABESP e da comunidade.
Noemi Carrera (SABESP-Gerente e Regional UN São Miguel)
cumprimentou e agradeceu a presença de todos, nominou também o
Instituto Alana como grande apoiador das questões sociais na região, e
iniciou a apresentação da Consulta Pública Programa Água Legal,
explicando que a pauta trataria da apresentação, do perfil da área
atendida, obras a serem realizadas na região, visão socioambiental do
Programa e como se dará o relacionamento das partes interessadas
incluindo os canais de comunicação da SABESP. Sobre a missãovalores
e visão da SABESP, a universalização de ligações de água e esgoto. A
Missão, prestar serviços de saneamento contribuindo com a melhoria e
a qualidade do meio ambiente. Visão, ser reconhecida como empresa
mundial na prestação de serviços de saneamento de forma sustentável
e inovadora.
Sobre o perfil da SABESP, é a maior empresa de saneamento das
Américas e a quarta maior do mundo em número de clientes. Os
municípios atendidos atualmente pela SABESP, 373 municípios dos 645
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no estado de São Paulo, com uma população atendida pelo
abastecimento de água 28,1 milhões e com 89% de clientes
satisfeitos e muito satisfeitos. Na zona leste atende 3,6 milhões de
habitantes, atendendo 1,3 milhão de economia de água e mais de 1
milhão em esgoto, com o índice de atendimento 100% em água e 86%
de esgoto. Na UGR São Miguel atende 1,6 milhões de habitantes em
área de atuação de mais de 90 km e economia de água de 472.000, de
esgoto 435.000 além de possuir rede de água e esgoto extensa com
atendimento de 100% em água e mais de 90% para o esgotamento. A
seguir

foi

apresentado

vídeo,

recurso

audiovisual

Datashow,

demonstrando as expectativas e necessidades da comunidade na região
do Jardim Pantanal.
O Programa Água Legal foi lançado em 21 de março de 2017, com o
objetivo de regularizar o abastecimento de água potável nas áreas que
apresentam alto índice de vulnerabilidade social no estado de São
Paulo. O projeto da SABESP tem como propósito levar saúde e
qualidade de vida para a população, assim como preservar os recursos
hídricos e promover a sustentabilidade urbana. A SABESP recebeu o
reconhecimento

de

um

órgão

reconhecido

mundialmente,

a

Organização das Nações Unidas-ONU em duas categorias: "Água,
saneamento e higiene e direitos humanos" e "Eficiência hídrica em
cadeias de operações e suprimentos". Entre 2016 e 2019 o Programa
atendeu mais de mil famílias.
O Programa no Pantanal está estruturado em quatro grandes pilares (i)
Intervenções e obras de saneamento em água e esgoto; (ii) governança
colaborativa; (iii) projetos e ações sociais e (iv) educação ambiental.
Fornece água limpa tratada e também esgoto tratado, ou seja, toda
comunidade ganha em qualidade de vida. Áreas beneficiadas localizada
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na Subprefeitura São Miguel: Jd. Romano (APA) imóveis
atendidos: 220; Chácara Três meninas imóveis atendidos:
1.930; Viela das Flores imóveis atendidos: 300, Jardim Novo Horizonte
imóveis atendidos: 400, Viela da Paz imóveis atendidos: 250; Cotovelo
do Pantanal imóveis atendidos: 5.700; Terra Prometida imóveis
atendidos: 300, e na área da Subprefeitura Penha Olga Artacho imóveis
atendidos: 1.400. Sobre as obras, ao longo do Programa, será
executado o prolongamento de rede de água, além da execução de
prolongamento de rede de esgoto, inspeção domiciliar, ligações de água
com instalação gratuita de caixa UMA-Unidade de medição da água,
ligações de esgoto, execução de ramais intradomiciliares de esgoto
necessitando da entrada de funcionários nas residências para as
ligações e a execução de elevatórias de rede coletora de esgoto
bombeando o esgoto para tratamento na ETE-São Miguel. O Programa
no geral atende 10.500 ligações de água e 10.500 ligações de esgoto,
trabalhando inclusive com imóveis que estão inadimplentes ao redor das
regiões e, no total trabalhando com 17.800 imóveis. Sobre a caixa UMA,
será instalada gratuitamente na frente do imóvel, não havendo maior
preocupação porque os funcionários da SABESP orientarão todos os
moradores, passo a passo, sobre a instalação para ser possível a
ligação de água. Sobre o relacionamento com a comunidade, deverá
iniciar com o processo de cadastramento, para a SABESP ter
conhecimento da comunidade, cadastrando o imóvel e familiares, sem
nenhum tipo de cobrança, pois toda ela é sempre na conta da SABESP.
Os cadastros dos responsáveis pelos imóveis serão realizados pela
equipe, no local, com funcionários devidamente uniformizados utilizando
crachá de identificação. Qualquer serviço é cobrado na conta e não na
porta da residência, também não há necessidade de ir até uma Agência
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da SABESP, o cadastro será feito porta-a-porta e, com o
cadastro o morador passa a ser cliente oficial da SABESP em
uma nova relação em que existem direitos e deveres. Dos direitos:
receber

serviços

disponibilidade

de

dos

abastecimento
canais

de

de

água

atendimento,

com

qualidade,

transparência

nas

informações, já os Deveres: não realizar intervenções no ramal predial
de água, nem manipular ou violar o medidor, liberar o acesso para a
leitura mensal do consumo e manter o cadastro atualizado.
Ainda sobre os benefícios concedidos pela SABESP à comunidade
atendida

após

o

cadastro

está

a

tarifa

social

com

menor

comprometimento da renda familiar, comprovante de residência, com o
nome em conta. O benefício da tarifa social será avaliado a cada 2 anos,
necessitando apenas que o morador apresente os documentos exigidos,
sem cometer nenhum tipo de irregularidade. O beneficiário da tarifa
social deverá se apresentar na Agência da SABESP para efetuar a
renovação. Em caso de irregularidades com a ligação o benefício é
suspenso. A Tarifa normal água e esgoto é de R$ 52,38 e a tarifa social
água e esgoto de R$ 17,76 com valores correspondentes 10m3 de água,
o que representa 1/3 da tarifa normal, no qual serão cadastrados todos
os moradores, significando água com qualidade, saúde, cidadania,
dignidade e menor comprometimento da renda familiar.
Para o relacionamento com os clientes serão entregues também folhetos
sobre a utilização racional da água, como utilizar bem o esgoto, as redes
coletoras para não haver problemas com o abastecimento, limpeza da
caixa d'água a cada 6 meses, a importância do meio ambiente, qualidade
da água e orientações sobre as irregularidades, principalmente com o
hidrômetro, e sua ligação. Etapa a ser trabalhada pelo programa social.
A SABESP disponibiliza diversos canais de comunicação com a
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comunidade, telefones, Agência virtual e Aplicativo App da
SABESP, além da Agência móvel através de um veículo van
para realizar o atendimento móvel nos bairros beneficiados atendendo
diversos tipos de solicitação e facilitando a relação. Na visão
socioambiental da SABESP e, como programa inovador diferenciado, há
iniciativas no empreendedorismo social, economia circular, inclusão
digital, formação de redes e muito mais, como governança colaborativa,
fortalecimento de gênero, educação ambiental e sanitária. Sobre o
cronograma da obra, deverá atender no prazo de 33 meses, ou seja, o
planejamento em 2 meses, a execução e monitoramento em 31 meses,
e 14 meses para execução das obras.
Composta a mesa diretora dos trabalhos por representantes da SABESP
e por representantes do poder governamental municipal e estadual,
conforme consta a lista de presença desta Consulta pública, a palavra
foi aberta para a participação e esclarecimentos da comunidade.
Wilson Roberto Santos (SABESP Gerente UGR São Miguel) reforçou os
agradecimentos pelas presenças e, das lideranças comunitárias,
dizendo que muito já ajudaram e continuarão a ajudar na empreitada
para a execução do Programa, e por se tratar de um Programa de grande
porte, certamente não faltarão dificuldades na sua execução, assim
contam com a continuação da participação das lideranças e, da
comunidade.
Cilene (SABESP) intermediou a execução das perguntas e respostas,
esclarecendo os procedimentos: as perguntas seriam uma de cada vez,
os que desejassem deveriam levantar a mão e aguardar pela chegada
do microfone, com duração de 1 minuto e para a resposta 2 minutos,
pela mesa diretora dos trabalhos, sendo reservado no total cerca de
meia hora para a fase das dúvidas e explanações, também deveriam se
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identificar pelo nome próprio e pela entidade ou comunidade,
para o devido registro desta Ata. Solicitou também o respeito
a todos e lembrou que o evento, sobretudo se tratava de uma
apresentação para soluções de problemas e, finalmente solicitou
atenção de todos, ao que a plateia concordou.
As perguntas iniciaram com Castelo Gama, Jardim Pantanal, morador
há 25 anos, que perguntou como a SABESP entraria na comunidade,
esclarecendo que sempre foi um sonho da comunidade a entrada da
SABESP, mas todos estavam em dúvida sobre a documentação da área
para que pudessem garantir o seu imóvel e, também disse que não era
contra a organização para a chegada da água e esgoto, e também do
asfalto nas ruas. Solicitou, por fim, ajuda da SABESP para trazer a
documentação da área para cada morador. Wilson respondeu que o
propósito era regularizar as ligações de água e esgoto clandestinas,
obviamente emitindo as contas em nomes individuais para cada
morador, portanto com propósito para a parte hídrica dentro do
Programa Água Legal. Francisco, representante do Deputado estadual
Luiz Fernando Teixeira Coordenador da Frente de moradores Defesa do
Pantanal, demonstrou preocupação com os que não estavam
contemplados pelo Programa e se colocou à disposição para cuidar dos
que não seriam contemplados pela primeira fase do Programa. Wilson
disse que o Programa tinha como objetivo contemplar todos imóveis e
para os que por ventura ficassem de fora, o Programa sofreria ajustes
para também atender, pois todos os moradores estavam contemplados,
sendo que então no decorrer do Programa ajustariam as necessidades.
Vagner (Supervisor técnico de saúde-São Miguel) agradeceu o convite
para participar que recebeu de Lilian, da Sabesp, esclarecendo que
existe uma boa interação entre as áreas saúde-Sabesp, e não poderiam
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caminhar separadamente, porque todos podiam perceber a
vinculação da saúde com as doenças hídricas, ou
transmitidas pela água, e parabenizou todos os envolvidos, e o
empreendimento, se colocando à disposição pela Secretaria municipal
de saúde-PMSP, esclarecendo que com a obra poderiam controlar
através s da Vigilância Sanitária a qualidade da água da
SABESP colhendo amostras para testes, mensalmente, e com o
Programa poderiam colher amostras de água para análises também da
região. Tatiane (Secretária Associação-AMOJAP) disse que estavam
unidos na mesma luta, uma luta de muitos anos, que se concretizava
como conquista da comunidade, e perguntou sobre os limites do
Programa. Wilson disse que pela primeira fase, devido ao Jardim
Pantanal se estender desde a área da região da Penha, já existia quase
60.000 ligações, e pelo levantamento realizado faltava cerca de 11.000
ligações nas moradias que serão contempladas pelo Programa, disse
ainda que a ideia era zerar toda demanda do J. Pantanal. Vasconcelos,
Assessor do Deputado Luiz Fernando, esclareceu que o Deputado não
pode estar presente, pois estava cumprindo compromissos, também
disse que a luta era de muito tempo, pela atuação do Deputado, entre
outros, esclareceu que o material recebido na entrada da Consulta
pública era para todos enviarem suas perguntas, por escrito, porque nem
todos teriam oportunidade de utilizar o microfone para as perguntas
durante a Consulta pública e então perguntou como seria o retorno com
as respostas. Lilian (SABESP) esclareceu que também trabalhava na
região, juntamente com os Técnicos comunitários, todas as perguntas
seriam respondidas, por carta ou via eletrônica por e-mail, no prazo de
quinze dias. Ana, conhecida também por Ana Pantanal, moradora e
conselheira do Conselho Gestor Elena, disse que sabia que o programa
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seria executado em etapas, mas muitos moravam na parte de
baixo da área, com diversos problemas de saúde devido a
água, alguns até morreram, questionou por que começariam o Programa
de cima para baixo, e em quanto tempo chegariam à parte de baixo.
Wilson respondeu que estavam na fase da licitação do Programa, o
projeto entraria provavelmente em meados do mês de julho, previsto
para 14 meses, iniciando pelo Cotovelo do Pantanal, mas durante o
período fariam a programação consultando a população, levando em
conta também os aspectos técnicos da obra, mas garantiu que todos
seriam contemplados em 12 meses. Dra. Daniela (Instituto ALANA)
disse que entendia perfeitamente a ansiedade da comunidade, mas
reforçou a fala anterior dizendo que durante 2 meses a SABESP estaria
concentrada no cronograma precisando saber de porta em porta a
localização exata, específica, porque o conhecimento até então era
apenas genérico, por isso também necessitavam muito da colaboração
de toda comunidade pelas próximas semanas, na questão do cadastro,
conforme já apresentado, e ilustrou, como exemplo que qualquer
trabalho necessita do cumprimento de suas fases, como o da
preparação de um bolo culinário, e no caso para o Programa, primeiro o
cadastro, depois o cronograma para a execução. Disse também que as
redes coletoras estavam localizadas na parte de cima sendo a partir
delas a conexão com as outras áreas, porém a perspectiva pelo que a
própria SABESP dizia, era de um tempo rápido para as obras, portanto
de otimismo. Vitor, morador, disse que acreditava que sua pergunta era
também a da grande maioria, e foi sobre a data de início das obras,
também sobre a área da cachoeira onde chegava o esgoto do córrego
para o rio Tietê, apontou regiões com a Vila Mara, Jd. São Martinho, Jd.
Maia, perguntando se a SABESP construiria uma Estação de tratamento
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de esgotos-ETE. Jean Guerato (SABESP Gerente Polo
Esgoto) disse que a obra em termos de esgoto era justamente
para a coleta e afastamento para chegada à ETE-São Miguel,
necessitavam do planejamento da engenharia de acordo com as
características da região com uma série de detalhes necessários, como
o bombeamento do esgoto até chegar ao coletor, a ETE, no intuito de
trazer mais saúde para a comunidade e para não despejar parcela
significativa de esgoto no rio Tietê, e sobre o período, o segundo
semestre. Rodrigo, morador, perguntou sobre a pavimentação das ruas,
pois nada apareceu no projeto, disse que entendia sobre a
regularização, que era bom para todos, principalmente para a SABESP,
mas, pela apresentação observou que nada estava previsto sobre a
pavimentação e queria informação clara para a população. Edson
(Subprefeitura São Miguel) disse que não havia nada programado
diretamente sobre a pavimentação, mas com a obra a ser executada
pela SABESP o assunto começava a ser pautado, acreditando que no
prazo um pouco mais adiante, poderiam ter boas notícias, deixando claro
que no momento não havia nenhuma decisão sobre o asfalto. Rodrigo
disse que sabia que estavam em uma área de APA-Área de Proteção
Ambiental, e pela lei estadual não seria permitido pavimentação,
segundo o que ouviu da Subprefeitura, mas como havia comentários que
haveria pavimentação considerava um desrespeito à população. Edson
disse que a questão de APA já estava superada, até por conta da
contratação da SABESP, e já estavam avançando anteriormente nessa
mesma linha, então não era mais o impedimento, e sim o planejamento
do orçamento e a decisão, voltando a dizer que no momento não havia
tal decisão, mas com o passo executado pela SABESP era natural o
assunto ser pautado pelo Governo, e disse que pessoalmente acreditava
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em uma boa expectativa, no tempo breve, deveriam avançar
pelo menos para as principais ruas, com pavimentação, tão
logo fosse implantado o esgoto, só não poderia afirmar algo ainda não
decidido. Arlete, moradora e representante da região, disse que estava
na região há 20 anos, e sempre participou das reuniões da SABESP,
sendo conhecida por muitos, perguntou (i) seriam contemplados pelo
Programa Córrego Limpo; (ii) seriam contemplados na execução das
obras de interceptores e coletores troncos e o que seria tal obra; (ii) sabia
que doenças são transmitidas pelo esgoto a céu aberto e água não
tratada, sendo que muitos moradores sofriam doenças, como a
leptospirose e, ela própria contraiu dengue, por isso queria saber se
existia algum projeto de saneamento básico no bairro e para quais ruas.
Jean respondeu sobre o Programa Córrego Limpo, que naturalmente ao
executar as obras estavam retirando esgoto do córrego independente de
ser o programa Córrego Limpo, sendo que deveriam observar o córrego,
na medida em que estava limpo isso se devia à coleta e ao afastamento
dos esgotos, e sobre as obras, os coletores, já havia obras em execução,
em Itaquaquecetuba, passando por São Paulo, até chegar à ETE, e
também no Lajeado vindo da área de Itaquaquecetuba, com previsão
para esse ano, portanto levando também os coletores para São Miguel
e depois para o tratamento, atendendo então, direta ou indiretamente o
Programa, no Pantanal já havia coletores e outras obras atendiam outros
bairros. Tim Maia (Gabinete Deputado Paulo Teixeira) cumprimentou a
mesa dos trabalhos e a população, principalmente, solicitou para todos
ficarem ainda atentos e organizados, por conta de todo o trabalho da
SABESP, mas o trabalho só estava saindo por conta da organização da
comunidade, então propôs para o representante da Subprefeitura e para
SABESP

a

criação

de

uma

Comissão

de

moradores

para
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acompanhamento e fiscalização, composto juntamente com
o governo local e a SABESP, permitindo a população dizer
porque, onde e como começar a obra, além de não deixar a obra parar
e por fim disse que contava com a colaboração das lideranças locais
capacitadas. Recebeu aplausos. Wilson disse que era bem-vinda a
criação da Comissão, todos poderiam acompanhar e opinar, e já estava
previsto o contato pelos meios de comunicação com a comunidade,
contemplando todos os aspectos, mas deixou claro que primeiro
precisavam licitar a obra. Cilene, disse que estava previsto ainda mais
quatro perguntas, reforçou esclarecendo que o questionário entregue na
entrada poderia possibilitar as respostas de outras perguntas, e alertou
para que todos preenchessem seus dados de identificação corretos.
Sirlei perguntou sobre o pronto-socorro na região. Edson informou que
já estava na fase de licitação a UPA no Jd. Elena, Praça Cravero do
Campo, ainda nesse ano, cumprindo a função emergencial atendendo a
demanda da região. Albani, morador, disse que há problemas com a
inundação, na área, e qual seria o projeto de limpeza/manutenção dos
córregos, explicou que as águas desciam para o esgoto provocando
inundação porque faltavam obras nos córregos, perguntando qual seria
o projeto para combater a inundação, e dizendo ainda que fizeram duas
caixas de lodo, de 2 até 4ms. Wilson disse que o grande problema era
que os imóveis estavam localizados quase dentro do rio, na hora da
chuva a água vinha ocupando a várzea natural do rio, a resolução seria
somente retirando as casas no local. Albani disse que também vinha
lama, quando a água vinha a barreira caía, no córrego acumulava água,
deveriam fazer projeto para a água não passar e não cair a lama, a
barreira, com isso iria melhorar muito a questão das enchentes, porque
estava sem barreira. Cilene esclareceu que a pergunta já tinha sido
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respondida, também poderiam encaminhar por escrito para
poder tratar dos problemas de uma forma mais ampla. Helio
Figueredo (SABESP) disse que o projeto apresentado pela SABESP na
consulta pública era justamente para a melhoria da qualidade de vida
das pessoas, retirando o esgoto e fornecendo água de qualidade
melhorando também a saúde da população. Que na região do Pantanal
havia problema complexo de drenagem das águas, o que dependia
também da intervenção de vários órgãos e não só da SABESP, mas
seria importante a população reconhecer e ter consciência sobre essa
realidade para não executar ligação de águas pluviais na rede de esgoto,
porque certamente essa água voltaria, deveriam manter o ciclo fechado
do esgoto, porque a rede coletora transportava exatamente para o
bombeamento para o coletor e para a ETE, deveria ser preservado sem
a entrada das águas da chuva nas redes coletoras, mas se não fosse
preservada certamente essa água resultante traria problema aos
moradores. Que a SABESP trataria do tema, e para conhecimento dos
moradores, através das visitas nas casas. Esclareceu que cada rede tem
sua função, a rede de esgoto serve somente para receber esgotos.
Edmilson, morador do Pantanal há 30 anos, parabenizou o trabalho
maravilhoso da SABESP, disse que de sua parte estava super satisfeito
de estar no Pantanal, mas estava cansado de usar a água de graça e
queria saber quanto tempo levaria para a ligação da água, disse "eu
desejo, e necessito, tenho prazer em pagar." Recebeu aplausos. Wilson,
respondendo, que a partir da licitação, com o contrato, em 14 meses
teriam todas as ligações, com certeza emitindo a conta com o nome e o
endereço. Reginaldo, Presidente da AMOJAP, agradeceu sua Diretoria
que auxiliou o trabalho, o Subprefeito, o Instituto Alana, pelo grande
apoio, a mesa diretora e pela presença de todos, esclareceu para
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comunidade que estavam na luta há muito tempo. Recebeu
aplausos. Pedro Guedes parabenizou a presença da
comunidade em grande número, agradeceu também a SABESP pela
regularização da água na Vila da Paz, dizendo que já tinha sua primeira
conta, disse que estava honrado em participar do projeto do Pantanal no
Jardim Elena. Perguntou se estariam entre as áreas que seriam
regularizadas o Novo Horizonte, Vila das Flores, Chácara Três Meninas,
Jardim Nair, Campala e também sobre a Terra Prometida, qual seria e
quando seria o início e a retomada do trabalho sobre o esgoto e na área
da V. da Paz, Novo Horizonte e Vila das Flores. Lilian disse que Guedes
estava sempre presente na SABESP, havia sempre diálogo, que já
avançaram bastante no tema da regularização, as áreas do Campala e
Jardim Nair ainda estavam para estudo, mas conversava pessoalmente
com os líderes que compareciam na SABESP informando sobre o
andamento de cada área, e esclareceu que a apresentação mostrou
todos contemplados, já a Terra Prometida era a nordestina, e a ideia era
liberar toda parte do Pantanal até a Penha. Cilene comunicou que o
tempo reservado para a participação direta de perguntas estava
terminando e, também seria apresentado os shows de dança com
crianças e a capoeira, além de um café para todos, mas toda equipe
técnica permaneceria presente, todos poderiam entrar em contato.
Jeremias, líder comunitário do Jardim Piratininga, agradeceu de coração
o empenho da SABESP e a dedicação de seus técnicos e então
perguntou (i) sobre a data das obras no Piratininga, seriam as mesmas
do Pantanal, no segundo semestre; (ii) porque no horário tarde da noite
nas torneiras não havia água no Piratininga e, (iii) como se dava e a
quem caberia a fiscalização de águas pluviais na rede de esgoto.
Luciomar (SABESP Gerente Polo Água) disse que a SABESP tem no
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Programa do uso racional da água, o controle de pressão da
água noturno, quando a água, às vezes, chega com pouca
pressão na casa dos moradores, à noite, porque o consumo é muito
baixo, e há esse controle também para evitar vazamentos alinhado com
o trabalho de pesquisa sobre vazamentos, portanto poderia ocorrer falta
de água principalmente nas residências que tem pavimentos um pouco
mais alto e a caixa d'água em ponto mais alto ainda, mas também disse
que se colocava à disposição para uma visita. Said reforçou as falas
anteriores, sobre os direitos e deveres de ambas as partes, as ligações
citadas eram ligações clandestinas sendo praticamente impossível
estarem em todos os locais ao mesmo tempo, e justamente as ligações
clandestinas são feitas para não serem percebidas, mas muitas vezes
os técnicos da SABESP encontram as ligações clandestinas quando
estão executando obras, como também tubos de esgoto, assim, quando
detectam irregularidades procuram regularizar a situação, mas há muitas
dificuldades porque são ligações embaixo da terra, porém nos trabalhos
de manutenção quando verificam resolvem o problema. Procurou deixar
claro que se tratava de um trabalho intenso, articulado com a
Subprefeitura, e também sobre o imenso número de ligações
clandestinas, portanto seria impossível acompanhar no mesmo ritmo
com a fiscalização e a regularização.
Havendo ainda mais perguntas da comunidade foi solicitado para no final
procurarem também os componentes da mesa para esclarecerem as
dúvidas. Osvaldo, morador, membro do Conselho da APA Várzea do
Tietê, disse que quando havia uma reunião com Audiência, estava o
pressuposto

que

todos

que

desejassem

se

manifestar,

se

manifestassem, colocando que seria uma questão de organização do
evento e, perguntou sobre a articulação com o Departamento de águas
15

e energia elétrica-DAEE sobre a concepção do projeto, tendo
em vista o projeto parque linear do Jardim Elena, e sobre os
limites, das residências possíveis de serem removidas. Esclareceu a
questão dos limites, que muitas pessoas residentes na margem do rio
estão preocupadas com o projeto Parque Linear, que deve ter extensão
até o Jardim Romano, gerando preocupação se as famílias serão
removidas. Perguntou ainda sobre o instrumento jurídico utilizado no
Programa, tendo em vista a localização na APA, se foi um instrumento
jurídico que pudesse ser utilizado também para a pavimentação e
possivelmente para a regularização dos imóveis, mas se foi uma ação
política, que também pudessem utilizar para o mesmo destino. Gil
Scatena (Secretaria de infraestrutura e meio ambiente-SIMA) disse
sobre a localização na APA, criada em 1987 com o objetivo de proteger
as margens e a qualidade do rio, também com a promoção da melhoria
da qualidade de vida para população. Que havia previsão de obras para
a melhoria de vida das pessoas na região do Pantanal pelo Plano de
manejo, atualmente judicializado, com trabalhos para o saneamento e
como orientação do Secretário de estado para trabalhos convergentes
na região, atendendo às demandas de saneamento através dos
investimentos da SABESP e, não somente a preservação do rio como
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas não poderia
responder oficialmente representando o DAEE, por experiência de
outras obras se fosse necessária a remoção de pessoas seria em caráter
provisório para execução das obras e reorganização do território, mas
poderia ao longo do empreendimento entrar em contato com o
Departamento e, sobre a integração DAEESABESP. Luís Cláudio,
Presidente da Sociedade Jardim São Martinho, morador há 30 anos,
disse que acompanhou vários trabalhos da SABESP, na questão do
16

esgotamento sanitário, mas em uma rua fizeram obras de um
lado só que não do outro lado, perguntou sobre a situação.
Também disse que tinha uma relação de 52 ruas para SABESP
regularizar ligações de água e esgoto e, para a PMSP asfaltar. Jean
respondeu que deveriam verificar se a rua mencionada estava
contemplada no contrato, podendo viabilizar as obras do esgotamento
sanitário, mas pontualmente não poderia dar maiores detalhes sobre as
razões do ocorrido relatado pelo morador. Sérgio, morador no Jardim
São Martinho, realizou a última pergunta, disse que se tratava de um dia
de festa e com certeza Deus estava presente. Disse que o Deputado
Luiz Fernando instalou uma Frente Parlamentar, ação de vários
Deputados, realizando duas audiências públicas onde chamou os
órgãos do governo, DAEE, SABESP, Ministério e
Defensoria Público, para dialogar com a população, e que deveriam
estar conscientes que a luta valeu a pena em uma área de APA, com
muita precariedade, que o povo estava de parabéns, mas a luta
continuava. Recebeu aplausos.
Cumprida a pauta foi encerrada a Consulta Pública, novamente com
agradecimento pela presença de todos. Esta Ata taquigrafada é
fidedigna em conteúdo, elaborada pelo taquígrafo profissional diplomado
Dartan Gravina.
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Anexo 3
Escopo das Salvaguardas de Projeto Adotadas pelo Banco Mundial

OP 4.01 – Avaliação ambiental
Programa Sustentabilidade e Inclusão Social foi classificado na Categoria B. No balanço dos
aspectos que ocasionaram essa classificação, cite-se: (i) impactos de baixa significância, de
caráter local, mitigáveis com tecnologia acessível e disponível, associada às boas práticas de
engenharia sanitária e ambiental, o que inclui medidas de segurança individual e proteção
coletiva; (ii) efeitos sociais de caráter inclusivo e ambientais significativos para a preservação dos
recursos hídricos, qualitativa e quantitativamente, insumo de extrema relevância em uma região
como a do objeto do Programa, com baixíssima oferta de água.
potenciais riscos ambientais envolvidos nos diferentes Componentes e Subcomponentes serão
enfrentados por gestão norteada por esse MGSA, que estabelece procedimentos para a
concepção, acompanhamento e controle dos Planos de Ações Locais (PGSA), os quais,
considerando a análise de alternativas em cada obra, conforme a realidade local, proporão
medidas para (i) evitar, minimizar, mitigar ou compensar os efeitos ambientais adversos; e (ii)
realçar os impactos positivos. Essa ação organizada deverá acompanhar todas as etapas
previstas na execução dos projetos. A implantação do MSGA e de suas medidas, por sua vez,
prevê a necessidade de aperfeiçoamento e fortalecimento institucional para garantir a gestão e
consecução das diretrizes propostas para o Programa e a realização de suas metas e objetivos.
OP/BP 4.04 – Habitat Natural
. O Banco Mundial apoia projetos que busquem, sempre, alternativas disponíveis que possam
ser menos impactantes do ponto de vista ambiental. Por essa política, há sempre necessidade
de valorizar e implementar consultas à comunidade local sobre o planejamento, a concepção e
o monitoramento dos projetos.
O Banco apoia, e espera, que os mutuários tratem cuidadosamente da gestão dos recursos
naturais, a fim de assegurar oportunidades para o desenvolvimento ambientalmente
sustentável. A Política de Salvaguardas do Banco considera como habitats naturais críticos
aqueles: protegidos legalmente; propostos oficialmente para serem protegidos; desprotegidos,
mas com alto valor ambiental.

No Programa Sustentabilidade e Inclusão Social, estão previstas ações que se ajustam à presente
orientação da OP 4.04, de mitigação de impactos adversos, oriundos da ocupação e uso do solo,
na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga
(APRM-G), definida conforme a Lei Estadual nº 12.233, de 16/01/2006. Medidas que igualmente
convergem com os princípios da OP 4.4 são as diretrizes estabelecidas pelos documentos
norteadores da gestão ambiental do Programa, no sentido de procurar não interferir nas Áreas
de Preservação Permanente - APPs, (protegidas pela Resolução CONAMA nº 303/2002 e pelo
Código Florestal Brasileiro - Lei Federal 4.771/65) e, quando isso ocorrer, que a intervenção seja
precedida pelo estabelecimento de medidas de mitigação e compensação de impactos de
acordo com as determinações dos órgãos ambientais.

OP 4.12 –Reassentamento Involuntário
O objetivo dessa Salvaguarda é garantir que as pessoas e partes interessadas que eventualmente
venham a ser adversamente afetadas pela necessidade de aquisição de terras para as
intervenções a serem executadas, resultando em deslocamento físico e/ou econômico, sejam
previamente informadas e consultadas acerca das circunstâncias de seus respetivos casos e
venham a ter acesso às alternativas de soluções que importem em melhoria.

INSTITUTO PÓLIS
Contrato de consultoria técnica ao Instituto Alana

Projeto
Trabalho de Diagnóstico Preliminar à Regularização Fundiária em área no Jardim
Pantanal

PRODUTOS 1.1 e 2.1 – Diagnósticos Socioeconômico e
Físico-Territorial

SÃO PAULO
MAIO 2019

INTRODUÇÃO AOS DIAGNÓSTICOS
SOCIOECONÔMICOS E TERRITORIAL
Este relatório é a consolidação dos diagnósticos socioeconômico e territorial (urbano e
ambiental) feitos sobre a área para a qual se aventa a possibilidade de iniciar um processo
de regularização fundiária no Jardim Pantanal, extremo leste de São Paulo (SP). Os estudos
foram realizados no âmbito da consultoria técnica do Instituto Pólis (contratada) ao Instituto
Alana (contratante), levantando e sistematizando dados secundários sobre a área e seu
entorno, com a produção de análises e mapas temáticos.

Diagnósticos
De acordo com a proposta e o Plano de Trabalho acordado, este relatório abarca a
produção técnica de dois diagnósticos:
●
●

Produto 1 - Item 1.1 Levantamento e análise de dados socioeconômicos, aqui
designado por RELATÓRIO SÓCIO-ECONÔMICO, e;
Produto 2 - Item 2.1 Levantamento, registro físico e territorial e análise de dados, aqui
designado por RELATÓRIO FÍSICO-TERRITORIAL.

Escalas
As análises foram baseadas em informações secundárias de diversas fontes e estão
organizadas em diferentes escalas de abrangência para garantir uma compreensão
ampliada e comparativa das complexidades que envolvem a área de estudo.
As escalas adotadas foram:
●

Municipal, que apresenta uma perspectiva comparativa de determinados dados
em relação à inserção do Jardim Pantanal no extremo leste da capital;

●

Subprefeitura de São Miguel Paulista, que localiza informações mais aproximadas da
área e possibilita a comparação entre o objeto de estudo e a região do entorno
estendido, além de apresentar algum nível de detalhamento na análise sobre a
área e seu entorno imediato;

●

Perímetro de Interesse (PI), que configura o entorno da área da poligonal da
matrícula, a qual corresponde à propriedade, objeto de possível regularização. A
delimitação do Perímetro de Interesse foi feita a partir da seleção dos setores
censitários que estão contidos dentro da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)
demarcada sobre a matrícula, mas que extravasa a área desta, abrangendo
também seu entorno. Para efeito das análises que seguem, o Perímetro de Interesse
é utilizado para designar a escala do Jardim Pantanal em si. Trata-se de uma escala
que permite análises localizadas sobre a propriedade em questão, porém sem isolar
sua poligonal, permitindo leituras complementares sobre o território em que ela está
inserida e com o qual se relaciona cotidianamente.
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Figura 1 Representação das três escalas de análise: escala municipal, escala da subprefeitura e escala
do perímetro de interesse.

Em alguns casos, as análises feitas na escala do Perímetro de Interesse, quando possível,
deverão trazer dados específicos da área compreendida pela poligonal da matrícula.

Fontes
Todos os materiais consultados e utilizados nestes estudos foram produzidos por instituições
com amplo reconhecimento nacional pela produção de pesquisas. No entanto, algumas
pesquisas e estudos têm horizontes temporais mais longos e apresentam um retrato de um
período anterior ao presente momento. Assim, todas as fontes utilizadas representam uma
fotografia fidedigna da realidade do momento de que data a pesquisa.
Assim, apesar da defasagem de 9 anos do CENSO de 2010, ele permanece como uma
fonte de dados importante, principalmente porque possibilita análises mais aproximadas do
território e, consequentemente, uma avaliação de forma mais apropriada das
especificidades de cada lugar do que as análises feitas por distrito ou prefeitura regional
que homogeneízam áreas muito extensas.
As fontes consultadas também organizam seus dados em escalas variadas. Os dados do
Mapa das Desigualdades, por exemplo, realizados anualmente pela Rede Nossa São Paulo,
têm como menor escala os dados agregados por Distrito. Já o Censo realizado pelo IBGE
em 2010, adota os setores censitários17 como a menor unidade de sua base de dados.

17

Setor Censitário é unidade territorial de coleta das operações censitárias, definido pelo IBGE, com limites físicos identificados, em áreas

contínuas e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil. Setor Censitário é a menor unidade territorial definida pelo IBGE para agregar
o conjunto de informações levantadas nos Censos Demográficos sobre as pessoas, os domicílios e outras características do território brasileiro.
Os limites dos setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do Brasil e diferenciam-se por setores rurais e urbanos.
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É também devido à escala dos setores censitários que conseguimos identificar
características específicas da área da matrícula encontrando diferenciações não só em
relação ao seu entorno imediato, mas também entre as quadras que a compõe.
Compreender estas diferenciações é fundamental para desenvolver um plano urbanístico e
de regulação fundiária que de fato opere no sentido da garantia de direitos dos
moradores, sobretudo do Direito à Cidade.
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APRESENTAÇÃO
O presente relatório compõe o conjunto de diagnósticos elaborados para no Jardim
Pantanal a fim de identificar as possibilidades de um processo de regularização fundiária da
região. O escopo do trabalho contempla o levantamento e a sistematização de dados
sociais, econômicos e territoriais (urbano-ambiental) da área em que se objetiva realizar um
projeto de regularização fundiária, e de seu entorno, por meio da produção de
diagnósticos e mapas temáticos.
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Diagnóstico Socioeconômico
Este relatório apresenta os dados socioeconômicos adotando nas três escalas de análise de
forma comparativa e complementar. Ele tem como objetivo caracterizar aspectos
fundamentais para a compreensão do território e sua população focando naqueles dados
que auxiliam as ações de regularização fundiária e de urbanização daquela área.
Deste modo, foram analisados e espacializados os dados de inserção urbana, densidade
habitacional, concentração de empregos no município, vulnerabilidade social, renda
média domiciliar e oferta de equipamentos públicos de saúde, educação e cultura.
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1.1 INSERÇÃO URBANA
O Jardim Pantanal está inserido no Distrito do Jardim Helena, na Prefeitura Regional de São
Miguel Paulista, extremo leste do município de São Paulo. Segundo os dados do CENSO de
2010, a Regional é composta por 3 distritos, São Miguel, Jardim Helena e Vila Jacuí. Juntos,
eles abrigam uma população de quase 370 mil habitantes e densidade habitacional de
15,20 habitantes por quilômetro quadrado.

Mapa 1 Inserção do Jardim Pantanal na Região Metropolitana de São Paulo.

Dentre os distritos da Regional de São Miguel Paulista, o Jardim Helena, é o mais extenso,
com 9,1km², o segundo mais populoso, como cerca 135 mil habitantes (36,55% do total) e o
segundo mais denso, com 148,39 hab/hectare. A Vila Jacuí é o menor distrito (7,7km²), o
mais populoso (142 mil habitantes) e o mais denso (184,89 hab/ha).
Prefeituras
Regionais
São Miguel
Paulista

Distritos

Área
(ha)

População
(2010)

% da População
da Prefeitura
Regional

Densidade
(Pop/ha)

São Miguel

750

92.081

24,92%

122,77

Jardim
Helena

910

135.043

36,55%

148,39

Vila Jacuí

770

142.372

38,53%

184,89

TOTAL
2.430
369.496
100%
152,05
Tabela 1 Dados demográficos da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista (Fonte: Infocidade, 2017)

1.2 DENSIDADE DEMOGRÁFICA
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O estudo da densidade demográfica foi elaborado por setor censitário com base nas
informações levantadas pelo censo de 2010. Ele mostra a relação entre habitantes/área, no
caso medida em hectares, e indica quais são os locais mais povoados do município bem
como auxilia na compreensão sobre os diferentes padrões de adensamento urbano. A
Figura 2 abaixo mostra esse dado em duas escalas - a municipal e a da prefeitura regional dando destaque para a área da matrícula objeto de estudo (contorno em preto).
A análise em escala municipal nos permite compreender que há muitas áreas do município com
densidades menores a 76 habitantes por hectare, em especial no extremo norte e extremo sul, onde
encontra-se áreas de proteção ambiental, e nas áreas em torno dos rios Tietê, Pinheiros e
Tamanduateí. Nota-se também que a Zona Leste é a única do município que apresenta, em geral,
uma densidade superior a 130 habitantes por hectare, excetuando-se as áreas do Parque do Carmo
e do Parque da Várzeas do Tietê que não são ocupadas.
A análise na escala da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista nos permite uma visão aproximada
deste trecho e análises mais matizadas. Assim, é possível identificar que o entorno do Parque
Várzeas do Tietê intercala setores de ocupações muito densas com áreas de baixa densidade. Notase também que a porção do território compreendida pelos setores do entorno da matrícula apresenta
uma das áreas com ocupação de mais alta densidade de toda a prefeitura regional.
Também nesta chave de análise é possível notar diferenciações de ocupação entre os setores
censitários que compõem a matrícula. A parte norte, mais próxima ao Rio Tietê, apresenta uma
densidade mais baixa, de até 76 habitantes por hectare, enquanto a parte ao sul é mais densamente
ocupada com densidade entre 243 e 389 habitantes por hectare. No relatório que trata das questões
físico territoriais poderá se observar as análises que demonstram que esta porção norte da matrícula
também apresenta uma ocupação mais recente, menos consolidada e mais precária.

Figura 2 Densidade demográfica (Fonte: Censo, 2010)
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1.3 DENSIDADE DE EMPREGO
O mapa de densidade de emprego foi construído com base nos dados da Pesquisa Origem
Destino (OD) feita pelo Metrô, em 2007, mediante entrevistas com todos os residentes de
domicílios escolhidos por sorteio e que investiga as características socioeconômicas e das
viagens realizadas em um dia útil. Isto é, a pesquisa identifica o número e os motivos de
cada viagem realizada indicando assim os locais de trabalho dos residentes daquele
domicílio.
O mapa varia de uma escala de zero à 1.624 vagas por hectare e nota-se que há relação
inversamente proporcional com o mapa anterior, de densidade populacional. Isto porque,
excetuando-se as áreas de proteção ambiental, onde não há emprego e nem domicílios, e
a área central que apresenta uma relação mais equilibrada entre estes dois componentes,
as áreas com maior densidade de emprego são justamente aquelas com menor
população.
No caso do distrito do Jardim Helena, e mais precisamente da região do Jardim Pantanal, a
concentração de vagas de emprego por hectare está abaixo da média municipal ficando
em torno de 41 vagas por hectare, um número cerca de 40 vezes menor do que o de áreas
com maiores concentrações de emprego
Tal dado demonstra a pouca disponibilidade de oportunidades de emprego na região, o
que obriga a população residente a se deslocar para regiões com maior densidade de
emprego provocando viagens pendulares para grande parte dos moradores da região. Tal
tema será explorado mais detalhadamente no relatório sobre dimensões físico-territoriais da
região.
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Mapa 2 Concentração de empregos no município de São Paulo (Fonte: Pesquisa OD, 2007).
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Mapa 3 Concentração de empregos na Subprefeitura de São Miguel Paulista (Fonte: Pesquisa OD,
2007).

1.4 ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Um importante indicador para auferir as características do território é o Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social (IPVS) sistematizado pela Fundação SEADE. O IPVS é um indicador
sintético concebido a partir da combinação de fatores socioeconômicos e demográficos
(como renda, expectativa de vida, concentração de gravidez na adolescência, etc.) que
identificam espacialmente as áreas socialmente mais vulneráveis do Estado de São Paulo.
Trata-se de um indicador importante para medir as desigualdades socio-territoriais existentes
e mapear áreas de investimento prioritário A partir da análise dessa combinação de
indicadores a Fundação definiu sete grupos distintos de vulnerabilidade social, a saber:
●

Grupo 1 - Baixíssima Vulnerabilidade;

●

Grupo 2 - Vulnerabilidade Muito Baixa;

●

Grupo 3 - Vulnerabilidade Baixa;

●

Grupo 4 - Vulnerabilidade Média (Urbanos);

●

Grupo 5 - Vulnerabilidade Alta (Urbanos);

●

Grupo 6 - Vulnerabilidade Muito Alta (Aglomerados Subnormais Urbanos); ●
Grupo 7 - Vulnerabilidade alta (Rurais).

A análise deste indicador no município de São Paulo nos mostra que a vulnerabilidade
social é baixa e a média nos distritos mais centrais e alta e muito alta nas áreas periféricas
mais limítrofes do município, como é o caso da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista.
Toda a Regional de São Miguel apresenta algum tipo de vulnerabilidade sendo que a área
em que a matrícula está inserida apresenta integralmente um índice muito alto, o mais alto
da cidade, considerando que no município não áreas com índice 7.
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Figura 3 Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Município de São Paulo (Fonte: Fundação Seade,
2010).

1.5 RENDA DOMICILIAR MÉDIA
A renda domiciliar média foi calculada por setor censitário com base nas informações do
censo de 2010 e escalonada conforme o valor de um salário mínimo (s.m.) da época (R$
510,00). Adotamos as faixas de renda que auxiliem o mapeamento de ações, programas e
políticas que operem no sentido do Direito à Moradia e à Cidade, seja por meio de uma
oferta ampla de programas habitacionais adequados às especificidades de cada faixa de
renda, seja via programas de geração de trabalho e renda etc.
Assim, identificamos 5 categorias a saber:
●

Faixa 1 - renda média domiciliar inferior a 1 salário mínimo (até R$ 510,00);

●

Faixa 2 - renda média domiciliar entre 1 e 3 salários mínimos (entre R$ 510,01 e R$
1.530,00);

●

Faixa 3 - renda média domiciliar entre 3 e 6 salários mínimos (entre R$ 1.530,01 e R$
2.550,00);

●

Faixa 5 - renda média domiciliar entre 6 e 10 salários mínimos (entre R$ 2.530,01 e R$
5100,00), e;

●

Faixa 6 - renda média domiciliar a 10 salários. (superior a R$ 5100,01).
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As faixas 1 e 2 são aquelas que, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas 18
compõem 91% do déficit habitacional no Brasil. Para essas faixas são necessárias ações
integradas de diversas áreas e de grande subsídio público que viabilizem o acesso à
moradia adequada. Os domicílios na faixa 3 são aqueles que possuem alguma
capacidade de pagamento, mas ainda precisam de considerável apoio do poder público
e se enquadram nos programas de moradia de mercado popular. Os domicílios das faixas
4, 5 e 6 são aqueles que possuem capacidade de arcar com os custos da moradia via
mercado formal.
Se fizermos uma análise comparativa entre o mapa de Índice de Vulnerabilidade Social e o
mapa de Rendimento Médio na escala municipal, notaremos uma nítida correlação eles.
Em ambos, o quadrante sudoeste, que engloba os bairros mais estruturados da cidade
como Jardim Paulistano, Vila Mariana, Perdizes, etc. é o que tem a menor vulnerabilidade e
também a maior renda. Em contrapartida, as áreas mais distantes desta região são aquelas
mais vulneráveis e que concentram menor renda. Este é um resultado minimamente
esperado, uma vez que o rendimento é um dos componentes do IPVS, mas há algumas
pequenas diferenças que podem ser notadas quando olhadas com uma escala mais
aproximada.
Ao comparamos os dois mapas na escala da Prefeitura Regional verificamos que nenhuma
das áreas marcadas com vulnerabilidade muito alta em São Miguel Paulista apresenta
rendimento domiciliar médio inferior a 1 salário mínimo, o que indica que, provavelmente,
são outros fatores que puxam o IPVS mais para baixo.

18

https://www.valor.com.br/brasil/5498629/deficit-de-moradias-no-pais-ja-chega-77-milhoes
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Figura 4 Renda domiciliar média do município de São Paulo (Fonte: Censo 2010).

Ampliando ainda mais a escala de análise para o Perímetro de Interesse, identificamos que
as áreas com menor renda são aquelas próximas à várzea do Rio Tietê e,
consequentemente, com maior suscetibilidade a riscos. As mais secas e consolidadas,
próximas a equipamentos públicos, como veremos a seguir, são as que concentram
domicílios de maior renda. Este fato demonstra a coincidência em o território mais
vulnerável e com menor cobertura de infraestrutura e serviços públicos (como veremos no
diagnóstico físico territorial) e a população mais vulnerável, o que significa dizer que existe
uma clara concentração de vulnerabilidade com maior risco à população na região norte
da matrícula.

Mapa 4 Renda domiciliar média do perímetro de interesse (Fonte: Censo, 2010).

1.6 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
A localização dos equipamentos públicos é um indicador importante para mensurar a
cobertura territorial dos equipamentos de saúde, educação e cultura, e indica áreas em
que, muito provavelmente, há necessidade de implantação de novos equipamentos. Esta
análise baseia-se nos dados do Geosampa,19 que é Sistema de Informações Geográficas
do Município de São Paulo (SIG-SP) e reúne, em formato aberto, um complexo de

19

Portal da Prefeitura Municipal de São Paulo com dados oficiais espacializados < http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>.
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informações sobre a capital paulista. Para as análises dos equipamentos, utilizamos a escala
da Prefeitura Regional que nos permite uma visão suficientemente aproximada para leituras
contextualizadas não só da área da matrícula e do seu entorno imediato, mas também de
áreas próximas, mas não tão correlacionadas.
Cabe destacar que a simples localização dos equipamentos não é capaz de medir se a
oferta de vagas/serviços oferecidos é adequado à demanda local em termos quantitativos
e qualitativos. Deste modo, para as creches e pré-escolas, foi adotada como fonte
complementar o Mapa da Desigualdade de 2018 que é desenvolvido anualmente pela
Rede Nossa São Paulo. Este mapa avalia de forma comparativa uma série de indicadores
organizados por distrito do município de São Paulo.
Para avaliarmos a cobertura territorial dos equipamentos educacionais de forma mais
estruturada, adotamos raios de abrangência para cada tipologia de equipamento de
acordo com os parâmetros estabelecidos por Gouvêa (2008) no livro “Cidade Vida: Curso
de Desenho Ambiental Urbano)".

1.6.1 Equipamentos de Saúde
Os equipamentos de saúde foram classificados em cinco categorias, (1) ‘Hospital’, (2) ‘UBS
e posto de Saúde’, (3) ‘Emergência e Urgência’, (4) ‘Ambulatório de Especialidades’ e (5)
‘Saúde mental. Ao todo, a Prefeitura Regional conta com 5 hospitais, 14 UBS e postos de
saúde, 1 Equipamento de Emergência e Urgência, 4 Ambulatórios de especialidades e 3 de
Saúde Mental.
Nota-se que estes equipamentos estão concentrados na porção ao sul da linha férrea,
sobretudo próximo à Av. Marechal Tito e no entorno da Jacu Pêssego, que são áreas que
dispõe de uma rede de transporte público mais estruturada, maior rendimento e menor
densidade populacional e vulnerabilidade social (ver Mapa 3).
Por outro lado, a região da matrícula e seu entorno imediato, que são áreas muito densas,
com alta vulnerabilidade social e renda menor, são aqueles que têm pouca oferta de
equipamentos de saúde e, os que existem, estão em média a 1 km de distância. Mais
adiante quando trataremos da oferta do sistema de mobilidade para área da matrícula se
observará que a falta de oferta de equipamentos, associada à falta de oferta de linhas e
paradas de ônibus agrava ainda mais a situação dos moradores da região.
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Mapa 5 Equipamentos de saúde na Prefeitura Regional de São Miguel Paulista (Fonte: Geosampa,
2017).

1.6.2 Equipamentos de Cultura e Esporte
O Sistema Geosampa organiza os dados das Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e de
Urbanismo e Licenciamento (SMUL) sobre os equipamentos de Esporte e Cultura do
município num total de 10 categorias 5 delas de cultura (bibliotecas, espaços culturais,
museus, teatro/cinema/shows e outros) e 5 de esporte (centro esportivo, estádio, clubes,
clubes da comunidade e outros).
Destes 10 tipos classificados, apenas 5 foram encontrados na Prefeitura Regional de São
Miguel Paulista, a maior parte deles ligados aos três Centros de Educação Unificados (CEUs)
da região. Trata-se, portanto, de equipamentos pouco presentes neste território e cuja
distribuição, assim como observado no item sobre equipamento de saúde, também ocorre
ao longo da linha férrea em áreas menos densas, mais estruturadas, menos vulneráveis e de
maior dificuldade de acesso para a população mais vulnerável
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Mapa 6 Equipamentos de cultura na Prefeitura Regional de São Miguel Paulista (Fonte: Geosampa,
2017)

1.6.3 Equipamentos de Educação
Dentre os equipamentos estudados neste relatório, os de educação são aqueles que
apresentam uma distribuição territorial mais uniforme. Apenas na Regional de São Miguel
Paulista, são dois CEUs, 44 equipamentos de ensino fundamental e 66 de ensino infantil,
sendo que um deles está inserido no perímetro da matrícula.
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Mapa 7 Equipamentos de educação na Prefeitura Regional de São Miguel Paulista (Fonte: Geosampa,
2017).

1.6.4 Oferta de Creches Públicas
Embora muito melhor distribuídos que os equipamentos de saúde, cultura e esporte, os
equipamentos de educação ainda não são suficientes para atender a demanda local. Os
dados do Mapa da Desigualdade de 2018, feito pela Rede Nossa São Paulo, mostram que,
no distrito do Jardim Helena, há a necessidade de duplicar o número de vagas em creche,
visto que há 1 vaga para cada 2 crianças na faixa etária correspondente.
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Figura 5 Índice de matrículas em creches por distrito do Município de S. Paulo (Fonte: Nossa São Paulo,
2018).

A análise da série histórica indica que este déficit já foi muito maior. Em 2007, havia um
déficit de mais 8 mil vagas no Jardim Helena. Em 2008 houve um crescimento vertiginoso de
aproximadamente 2.700 crianças com idade entre 0 e 3 anos e, mesmo com um
crescimento de 600 vagas em creches no ano, o déficit subiu para 10 mil vagas. Entre 2008
e 2010 o número de crianças mostrou-se estável e o número de vagas em creches cresceu
de forma tímida e o déficit permaneceu em torno de 10 mil vagas.
Entre 2010 e 2011 houve uma redução de quase 2 mil crianças de 0 a 3 anos no Jardim
Helena. Esta redução está muito provavelmente relacionada à grande enchente que
acometeu a região no período, como será abordado com mais detalhes no diagnóstico
físico territorial. Esta redução no número de crianças foi acompanhada de um crescimento
no número de vagas e o déficit reduziu pela metade, chegando a cerca de 5 mil vagas.
Desde então, o número de crianças tem se estabilizado enquanto o de vagas vem
crescendo de modo progressivo, sobretudo entre 2013 e 2016 onde quase 2 mil novas vagas
foram criadas. Atualmente, o déficit no distrito é de cerca de 3.800 novas vagas em
creches.
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Figura 6 Déficit de vagas em creches do Jardim Helena ao longo desde 2007 até 2017 (Fonte: Cidades
Justas e Sustentáveis, 2018).

O estudo realizado pela Rede Nossa São Paulo avalia também o tempo de espera por
vagas em creche em número de dias por distrito. Nota-se que o distrito da República é o
que tem o menor número de dias em termos de espera (8,24 dias), mas é também o que
apresenta o menor número de vagas por crianças (0,01). Isto provavelmente se dá porque
a maior parte das crianças deste distrito não frequenta creches públicas. Já no distrito de
Jardim Helena o tempo de espera por uma vaga fica em torno de 3 meses.
Trata-se de um tempo elevado tendo em vista que a creche é um direito constitucional e
um direito da criança garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A
ausência de vagas afeta sobremaneira o direito à cidade e à autonomia econômica de
mulheres chefes de família, especialmente as que vivem em bairros periféricos como o
Jardim Pantanal. Distritos como o de Pedreira, Vila Andrade e Cidade Ademar, todos na
Zona Sul de São Paulo, são os mais afetados pela falta de vagas e as crianças chegam a
esperar mais de 1 ano por uma vaga.

Polis Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais
Rua Araújo, n.º 124 – Vila Buarque – 01220-020 – São Paulo – SP
Telefone: (55) (11) 2174-6800 / Fax: (55) (11) 2174-6824 www.polis.org.br
/ contato@polis.org.br

Figura 7 Relação com indicadores relativos ao tempo de espera para realizar matrícula em creche
nos distritos do Município de São Paulo (Fonte: Rede Nossa São Paulo, 2018).

1.6.5 Oferta de Pré-escolas Públicas
O Mapa da Desigualdade produziu para as pré-escolas somente o estudo indicando a
relação entre o número de vagas e o de crianças de 4 a 6 anos por distrito. Entretanto ele
já nos permite uma análise qualitativa do panorama das pré-escolas no município. O distrito
do Jaçanã, na Zona Norte de São Paulo, é o que apresenta o melhor indicador com 0,84
vagas por criança, isto é, ainda há um pequeno déficit a ser suprido. O distrito Jardim
Helena está numa posição intermediária e, assim como para as creches, tem cerca de 2
crianças por vaga oferecida.
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Figura 8 Indicadores relativos à matrícula na pré-escola nos distritos do Município de São Paulo (Fonte:
Rede Nossa São Paulo, 2018).

A análise da série histórica indica que, ao contrário das creches, o déficit já foi muito menor
que o atual. Em 2007, havia um déficit de cerca de 2 mil vagas no Jardim Helena. Em 2008
houve um crescimento vertiginoso de aproximadamente 2.000 crianças com idade entre 4
e 6 anos que o tímido crescimento de 300 vagas no ano não deu conta de absorver. Entre
2008 e 2010 o número de crianças nesta faixa etária continuou crescendo, ainda que de
forma mais tímida, enquanto a oferta de vagas diminuiu, ampliando o déficit para cerca de
4.200 vagas.
Entre 2010 e 2011 houve uma queda significativa tanto no número de crianças quanto de
vagas e o déficit caiu para cerca de 3 mil. Desde então, o número de crianças vem se
mantendo relativamente estável, em torno de 6 mil, enquanto o de creches tem oscilado
entre 3.200 e 3.500 vagas. Atualmente o déficit para esta faixa etária é de 2.800 vagas.
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Figura 9 Déficit de vagas em pré-escola no Jardim Helena ao longo desde 2007 até 2017 (Fonte:
Cidades Justas e Sustentáveis, 2018).

1.6.7 Cobertura Territorial dos Equipamentos de Educação
Como já dito anteriormente, a cobertura territorial dos equipamentos educacionais foi
analisada adotando raios de abrangência que variam de acordo com a tipologia de
equipamento segundo os parâmetros estabelecidos por Gouvêa (2008) no livro “Cidade
Vida: Curso de Desenho Ambiental Urbano”.
Segundo o autor, a localização de cada equipamento na cidade deve obedecer a
critérios de acessibilidade fundamentados na abrangência do atendimento social em
relação à moradia. Deste modo, esta análise permite identificar áreas que, do ponto de
vista territorial, estão descobertas e podem servir de baliza na identificação de locais
prioritários quando da implantação de novos equipamentos. Para esta análise mais
específica adotamos como recorte a escala do Perímetro de Interesse
Para os equipamentos de ensino infantil (creches e pré-escolas) Gouvea adota 300m como
raio máximo de acessibilidade em relação à moradia. A Figura 11 abaixo destaca as duas
tipologias de equipamentos que compõem ensino infantil: as creches (em laranja), as
préescolas (hachurada) e também os CEUs (em amarelo). Os pontos pretos indicam a
localização de cada equipamento segundo a base de dados do Geosampa.
Através deste mapa é possível notar que há algumas áreas descobertas tanto na área de
interesse, quanto na matrícula. Nos dois casos, a falta de cobertura é mais grave nas áreas
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que margeiam o Rio Tietê e que são aquelas que, segundo a Figura 12, concentram o maior
número de crianças de 0 a 3 anos.
No caso da área da matrícula, há uma creche e uma pré-escolas dentro de perímetro da
matrícula e outra muito próxima. Nota-se também que, do ponto de vista territorial, se estes
equipamentos fossem distribuídos de forma mais homogênea, não haveria carência de
cobertura visto que há uma série de equipamentos que estão concentrados em áreas
muito próximas e abrangem os mesmos perímetros.

Figura 10 Cobertura de atendimento do ensino infantil (Fonte: Geosampa, 2017).
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Figura 11 População de 0 a 3 anos de idade e distribuição dos equipamentos de ensino infantil (Fonte:
Censo, 2010 e Geosampa, 2017).

Para o ensino fundamental, por se tratar de crianças com maior autonomia, Gouvea adota
1,500 m como raio máximo de acessibilidade em relação à moradia. A Figura 13 abaixo
destaca em roxo o raio de cobertura dos equipamentos existentes a partir da localização
de cada equipamento (bolas pretas) segundo a base de dados do Geosampa.
Seguindo estes parâmetros, do ponto de vista de abrangência territorial, não haveria
necessidade de se implantar novos equipamentos na região. Entretanto, destacamos que é
preciso verificar de forma mais apurada se há déficit de vagas para crianças e
adolescentes que utilizam esses equipamentos.
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Figura 12 Cobertura de atendimento do ensino fundamental (Fonte: Geosampa, 2017).

Para o ensino médio, por se tratar de estudantes com elevado grau de autonomia, Gouvea
adota 3,00 m como raio máximo de acessibilidade em relação à moradia. A Figura 14
abaixo destaca em verde o raio de cobertura dos equipamentos existentes a partir da
localização de cada equipamento (bolas pretas) segundo a base de dados do Geosampa.
Assim como no caso anterior, seguindo estes parâmetros de abrangência territorial, não
haveria necessidade de se implantar novos equipamentos na região. Entretanto,
destacamos que é preciso verificar de forma mais apurada se há déficit de vagas para
crianças e adolescentes que utilizam esses equipamentos.
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Figura 13 Cobertura de atendimento do ensino médio (Fonte: Geosampa, 2017).

1.6.8 Outros Equipamentos
As feiras livres são importantes equipamentos que se relacionam com o acesso à alimentos
frescos e saudáveis, o que está diretamente relacionado ao direito humano à alimentação
adequada. Realizadas com periodicidade semanal, as feiras configuram uma apropriação
tradicional do espaço público além de serem um um traço importante no vínculo local
entre população e o território.
A existência de feiras livres pode ser um importante indicador de desenvolvimento humano
local desde que combinada com outras informações, que ajudem a entender a formação
de desertos alimentares e a consequente deficiência no acesso à alimentos saudáveis. A
espacialização das feiras de São Miguel Paulista, a seguir, mostra que há uma distribuição
homogênea ao longo de praticamente toda a Subprefeitura. Se há áreas mal atendidas,
seriam os bairros no noroeste de S. Miguel Paulista, já que o Jardim Helena parecer estar
atendida por quatro feiras livres mais próximas.
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Figura 13.1 Espacialização das feiras livres de S. Miguel Paulista (Fonte: Feira Sampa, 2019).

Vale reforçar que a distribuição espacial das feiras não configura um indicador por si só.
Questões acerca do acesso à alimentação saudável ou mesma da relação entre
segurança alimentar e economia local demandam diagnósticos mais detalhados e com
base em levantamentos empíricos.
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APRESENTAÇÃO
Este relatório tem o objetivo de organizar o diagnóstico físico-territorial do Jardim Pantanal a
partir de três escalas de aproximação e análise, conforme explicado anteriormente: do
município, da subprefeitura e do Perímetro de Interesse. Essas escalas são usadas
metodologicamente como forma de abordar os diferentes temas que dizem respeito às
análises do território em questão. A estrutura final dessas análises segue a lógica das três
dimensões que organizam a condução dos estudos para compreender a área:
Polis Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais
Rua Araújo, n.º 124 – Vila Buarque – 01220-020 – São Paulo – SP
Telefone: (55) (11) 2174-6800 / Fax: (55) (11) 2174-6824 www.polis.org.br
/ contato@polis.org.br

●

Dimensão normativa, que compreende questões relacionadas aos instrumentos
reguladores que reconhecem e regulam o uso e ocupação do território em questão;

●

Dimensão física, que compreende aspectos do meio físico natural e também do
meio urbano construído, e;

●

Dimensão urbanística, que compreende as questões relativas às infraestruturas e
serviços urbanos existentes.

Este documento, aqui apresentado, trata-se de uma investigação exploratória, que busca
se aproximar da área em estudo através da leitura, interpretação e análise de dados
secundários que propiciarão uma primeira compreensão sobre região a fim de se explorar
as perspectivas para a regularização fundiária e próximos passos possíveis.

2.1 ZONEAMENTO
Para se aproximar da compreensão do território do Jardim Pantanal, inicialmente é
fundamental entender como esta região é entendida pelos marcos urbanísticos que
regulam o uso e ocupação do solo na cidade de São Paulo.
A leitura sobre a Lei de Zoneamento (LUOS - Lei nº16.402/2016) compreende as análises
sobre como este marco regulatório, que complementa o Plano Diretor de São Paulo (PDE Lei nº688/2014), interpreta o território do Jardim Pantanal e que disposições normativas
propõe para o mesmo.
De maneira geral, o uso e a ocupação do solo de São Miguel Paulista é organizado a partir
de Zonas Mistas (ZM e variações) nos miolos dos bairros enquanto as quadras das vias locais
mais importantes são demarcadas como Zonas Eixo de Estruturação da Transformação
Urbana (ZEU e variações). Essa combinação, muito comum na cidade, busca organizar a
predominância de usos não residenciais, como comerciais e serviços, assim como
densidades residenciais mais altas ao longo de corredores locais, deixando o interior dos
bairros com densidades menores e predomínio do uso residencial, ainda que permitindo
outras funções. A exceção desta lógica em São Miguel Paulista é a Zona
Predominantemente Industrial (ZPI) demarcada ao norte da Subprefeitura, onde estão as
instalações da Nitro Química no bairro Jardim Lapena.
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Figura 14 Zoneamento na Subprefeitura de São Miguel Paulista.

São Miguel Paulista apresenta ainda extensas áreas demarcadas como zonas especiais. Ao
Norte, ao longo das margens do Rio Tietê, há Zonas Especiais de Proteção Ambiental
(ZEPAM) que delimitam áreas para proteção da várzea do rio, e, em vários outros trechos,
foram demarcadas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) - que buscam assegurar a
permanência e acesso da população de baixa renda à moradia. Dentre essas áreas está o
Jardim Pantanal no distrito de Jardim Helena, extremo norte, divisa com Guarulhos. Lá, há
uma grande área homogênea demarcada como ZEIS 1, que engloba a área da matrícula
objeto de estudo intercalada por perímetros menores de ZEIS 3, e próxima de outras ZEIS
menores do tipo 1, mas também do tipo 2 e 5.
No Jardim Pantanal, o perímetro de ZEIS relativamente extenso demarcado no zoneamento
abrange diversas morfologias e padrões de informalidade, como discutido nos Itens 2.8 e
2.9 mais adiante. Trata-se de uma zona que reconhece o território popular e indica a
prioridade de permanência da população local de baixa dentro das políticas públicas
municipais, mediante processo de regularização fundiária integrado - o que inclui
intervenções de urbanização nas áreas em que se faz necessário. É muito importante
destacar esse reconhecimento que o Plano Diretor e a Lei de Zoneamento fazem para esta
região do Jardim Pantanal, ainda que a ZEIS contemple vários tecidos urbanos em graus
distintos de informalidade e de precariedade urbanística. Este reconhecimento é um
primeiro passo para o início de um processo de regularização fundiária.
Por fim, vale destacar que foi, precisamente, esta ZEIS 1, que abrange áreas de favelas e
loteamentos irregulares no Jardim Pantanal, a zona utilizada para definir a área do
Perímetro de Interesse a que esta análise se refere, entendendo ser a escala mais
aproximada das leituras físico-territoriais.
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2.1.1 ZEIS
O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE - Lei nº688/2014) define as Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS) como “porções do território destinadas, predominantemente, à
moradia digna para a população da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas,
recuperação ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares,
bem como à provisão de novas Habitações de Interesse Social – HIS e Habitações de
Mercado Popular – HMP a serem dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas
verdes e comércios e serviços locais, situadas na zona urbana.” (Art. 44).
O instituto da ZEIS tem duas principais modalidades, as quais, historicamente, vem sendo
aplicadas em diversos contextos por diversos municípios brasileiros. A primeira delas é a ZEIS
de áreas ocupadas que visa o reconhecimento de territórios populares, onde vivem
populações de baixa renda. Nesses locais, a permanência dos moradores deve ser
assegurada através da regularização fundiária e de intervenções urbanas para garantir
infraestrutura, equipamentos e serviços básicos. A segunda modalidade é a ZEIS de áreas
vazias, que demarca terrenos não edificados como áreas destinadas à provisão de
moradia popular, criando, assim, reserva de terras para a construção de novas unidades
habitacionais para baixa renda na cidade.
Em São Paulo, o PDE criou 5 categorias diferentes que são, na realidade, variações
daquelas modalidades clássicas do instrumento:
“I – ZEIS 1 são áreas caracterizadas pela presença de favelas, loteamentos irregulares
e empreendimentos habitacionais de interesse social, e assentamentos habitacionais
populares (grifo nosso), habitados predominantemente por população de baixa
renda, onde haja interesse público em manter a população moradora e promover a
regularização fundiária e urbanística, recuperação ambiental e produção de
Habitação de Interesse Social;
II
– ZEIS 2 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados ou
subutilizados,(grifo nosso) adequados à urbanização e onde haja interesse público
ou privado em produzir Empreendimentos de Habitação de Interesse Social;
III
– ZEIS 3 são áreas com ocorrência de imóveis ociosos, subutilizados, não
utilizados, encortiçados ou deteriorados localizados em regiões dotadas de serviços,
equipamentos e infraestruturas urbanas, (grifo nosso) boa oferta de empregos, onde
haja interesse público ou privado em promover Empreendimentos de Habitação de
Interesse Social;
IV
– ZEIS 4 são áreas caracterizadas por glebas ou lotes não edificados e
adequados à urbanização e edificação situadas na Área de Proteção aos
Mananciais (grifo nosso) das bacias hidrográficas dos reservatórios de Guarapiranga
e Billings, exclusivamente nas Macroáreas de Redução da Vulnerabilidade e
Recuperação Ambiental e de Controle e Recuperação Urbana e Ambiental,
destinadas à promoção de Habitação de Interesse Social para o atendimento de
famílias residentes em assentamentos localizados na referida Área de Proteção aos
Mananciais, preferencialmente em função de reassentamento resultante de plano
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de urbanização ou da desocupação de áreas de risco e de preservação
permanente, com atendimento à legislação estadual;
V
– ZEIS 5 são lotes ou conjunto de lotes, preferencialmente vazios ou
subutilizados, situados em áreas dotadas de serviços, equipamentos e infraestruturas
urbanas, onde haja interesse privado em produzir empreendimentos habitacionais de
mercado popular e de interesse social” (Art. 45) (grifo nosso).

Figura 15 Ilustração sobre os tipos de ZEIS (Fonte: PDE, 2014).

É dentro dos marcos e definições das ZEIS 1 que o Jardim Pantanal se insere, pois trata-se de
um território composto em sua maioria por loteamentos irregulares, mas também por áreas
de favelas como é o caso da porção ao norte mais próxima aos meandros do Rio Tietê.
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Mapa 8 Zonas Especiais de Interesse Social no Perímetro de Interesse de acordo com sua categoria
(Fonte: LUOS, 2016)

A exceção à esta demarcação dentro do Jardim Pantanal é a ZEIS 3 que abrange algumas
quadras no interior da parte sul do Perímetro de Interesse. Embora cause estranheza a ZEIS 3
em uma área que não se apresenta como uma centralidade de equipamentos e
empregos e tampouco com imóveis ociosos, não foi possível especular a razão pela qual
aquele trecho foi demarcado por uma categoria diferente.
De qualquer maneira, é importante ter clareza sobre as regras que valem tanto para ZEIS 1
quanto para ZEIS 3. O PDE determina a constituição de um Conselho Gestor, de caráter
deliberativo, para cada ZEIS, para que haja participação da sociedade civil, incluindo os
moradores do assentamento demarcado com este zoneamento especial, nas decisões que
formulam e implementam as intervenções naquela área. É esta instância participativa que
discute e aprova o “plano de urbanização” (Art. 48, § 4º).
Portanto o processo de regularização fundiária, que inclui as intervenções de melhoria,
urbanização e, quando necessário, de reassentamento deve ser integralmente
acompanhado pela população moradora diretamente impactada por ele. Isso vale para o
processo de cadastro a ser coordenado pela prefeitura, para a pactuação das diretrizes de
intervenção, para decisões sobre remoções e realocação de famílias, dentre outras coisas.
O plano de urbanização pode ser formulado pelo Executivo Municipal com participação
direta dos moradores e membros do conselho gestor, mas também pode ser resultado da
iniciativa desses membros representantes da sociedade civil e entidades (Art. 50), o que
significa que a população do Jardim Pantanal, ou outro recorte territorial que se queira,
como a matrícula objeto de estudo por exemplo, pode realizar um Plano Urbanístico de
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iniciativa popular - a ajuda do Instituto Alana se for o caso - e apresentá-lo para a Prefeitura
de São Paulo de modo a provocar a municipalidade deflagrar o processo de urbanização
e regularização fundiária da região.
Há a possibilidade de o plano tratar da ZEIS como um todo, definindo frentes distintas de
atuação se necessário, ou contemplar apenas partes de uma mesma ZEIS (Art. 51, § 1º).
Sobre o conteúdo do plano de urbanização, o PDE determina:
“I – análise sobre o contexto da área, incluindo aspectos físico-ambientais,
urbanísticos, fundiários, socioeconômicos e demográficos, entre outros;
II

– cadastramento dos moradores da área, a ser realizado pela Secretaria
Municipal de Habitação, consultado o Conselho Gestor da respectiva ZEIS;

III – diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e
ocupação do solo;
IV – projeto para o remembramento e parcelamento de lotes, no caso de
assentamentos ocupados e para a implantação de novas unidades quando
necessário;
V – atendimento integral por rede pública de água e esgotos, bem como coleta,
preferencialmente seletiva, regular e transporte dos resíduos sólidos;
VI – sistema de drenagem e manejo das águas pluviais;
VII – previsão de áreas verdes, equipamentos sociais e usos complementares ao
habitacional, a depender das características da intervenção;
VIII – dimensionamento físico e financeiro das intervenções propostas e das fontes
de recursos necessários para a execução da intervenção;
IX – formas de participação dos beneficiários na implementação da intervenção;
X

– plano de ação social e de pós-ocupação;

XI – soluções para a regularização fundiária do assentamento, de forma a garantir
a segurança de posse dos imóveis para os moradores;
XII – soluções e instrumentos aplicáveis para viabilizar a regularização dos usos não
residenciais já instalados, em especial aqueles destinados à geração de
emprego e renda e à realização de atividades religiosas e associativas de
caráter social.” (Art.51)

2.1.2 ZEPEC
Desde a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2004, a chácara da Fazenda Biacica está
gravada como Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPEC), definição que permanece
até hoje após a aprovação do novo zoneamento de 2016. O local foi tombado em 1994
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pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico (CONPRESP), por ser sede
da Fazenda Biacica, original do século XVII.20

2.2 INFRAESTRUTURA URBANA
A investigação sobre as infraestruturas urbanas instaladas é uma das análises mais
importantes em qualquer estudo físico-territorial, pois indica o grau de urbanização local,
considerando o nível de atendimento dos serviços básicos, como água, luz e esgotamento
sanitário (coleta). Além de possibilitar o levantamento de carências e demandas, este tipo
de levantamento também permite estabelecer leituras relacionais entre o Perímetro de
Interesse e a região em que se insere - seja o entorno mais imediato do bairro ou distrito, seja
a escala mais ampla da Subprefeitura a que o Jardim Pantanal pertence.
Os dados utilizados para as análises que seguem são os resultados da pesquisa do Censo
2010 - a mais recente até o momento - realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Apesar da distância temporal entre a coleta dos dados feita em 2010 e o
momento atual das análises sobre o Jardim Pantanal, 2018 e 2019, trata-se da fonte mais
confiável e consistente para se produzir leituras territoriais desta natureza, já que não há
outras pesquisas que produzam dados domiciliares que possibilitem escalas de análise
como as que adotamos para as leituras a seguir.
Conforme já explicitado, a espacialização dos dados é feita por setor censitário, que é a
menor unidade territorial em que as informações coletadas pelo IBGE são agregadas.
Embora a coleta seja domiciliar, casa a casa, a disponibilização dos dados processados é
feita por setor de modo a garantir o sigilo e a privacidade dos domicílios recenseados.
Dados como (a) abastecimento de água, (b) coleta de esgoto, (c) coleta de resíduos
sólidos e (d) energia elétrica são coletados por domicílio de acordo com as respostas da
pessoa residente entrevistada. Dados como (e) presença de esgoto à céu aberto, (f)
presença de lixo nas ruas, e (g) presença de meio-fio na via são produzidos a partir da
análise do recenseador que acusa a existência ou não daqueles elementos avaliados na
via confrontante ao domicílio pesquisado. O primeiro grupo, portanto, é composto por
variáveis autodeclaradas pelo recenseado e o segundo grupo é formado por variáveis
resultantes da avaliação do pesquisador sobre o entorno do domicílio.

2.2.1 Abastecimento de Água
O abastecimento de água, considerando existência de rede, aparece como um serviço
praticamente universalizado na Subprefeitura de São Miguel Paulista, apresentando índices
superiores a 90% na maior parte do seu território. Dentre as poucas áreas que apresentam
algum setor com déficit do serviço, está um dos trechos adjacentes às margens do Rio Tietê
no Jardim Pantanal, que possui apenas 3% dos domicílios com abastecimento de água
encanada.
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Mapa 9 Abastecimento de água na Subprefeitura de S. Miguel Paulista (Censo, 2010).

Na escala do Perímetro de Interesse, é possível observar com mais detalhes a área de maior
precariedade, a qual corresponde à porção norte da matrícula objeto de estudo. A área
sem abastecimento de água compreende uma significativa porção do território da
matrícula próxima à margem do rio. Na evolução do trabalho seria interessante estabelecer
contato com a concessionária de saneamento de São Paulo (Sabesp) para identificar qual
o motivo da falta de serviço nesta região.
Naquele mesmo trecho, há também outro setor com taxa de abastecimento menor que a
média, enquadrada na faixa entre 50,1% e 80%. Essas áreas correspondem à porção mais
precária do Perímetro de Interesse, e onde a vulnerabilidade social é maior, conforme
demonstrado no Item 1.4.
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Mapa 10 Abastecimento de água no Perímetro de Interesse (Censo, 2010).

Na região central do Perímetro de Interesse, ao sul da poligonal da matrícula, existe
também um setor que se diferencia do seu entorno, estando abaixo dos 90% em relação ao
abastecimento de água, enquanto o entorno apresenta taxas acima de 90% de
abastecimento. Embora não se configure como um índice tão grave, é interessante que
estudos mais aprofundados avaliem se há algum gargalo para a prestação do serviço
naquelas quadras.

2.2.2 Esgotamento Sanitário
Este talvez seja o dado mais eloquente sobre as condições de precariedade urbanística do
território analisado. O mapa da Subprefeitura mostra que o serviço ainda não está presente
de forma adequada em todas as porções do território de São Miguel Paulista e que ainda
há trechos de alta precariedade, considerando que, em muitas partes, a coleta de esgoto
não atende sequer 75% dos domicílios. Este mapa sobre esgotamento sanitário mostra uma
clara diferença de urbanidade existente nas diferentes regiões na subprefeitura, que
apresentam grandes disparidades na coleta de esgotamento sanitário.
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Mapa 11 Coleta de esgotamento sanitário na Subprefeitura de S. Miguel Paulista (Censo, 2010).

Na escala do Perímetro de Interesse é patente o déficit desta infraestrutura. Ainda que haja
setores com bons índices, são muitos os trechos que apresentam menos de 25% dos
domicílios com coleta de esgoto. O dado é ainda mais grave nas bordas do rio, onde há
setores com menos 8% de domicílios com presença de coleta de esgoto. O dado é ainda
mais revelador quando relacionado com os dados sobre a ocupação deste território: os
piores índices correspondem justamente às áreas de morfologia mais irregular, de
ocupação mais recente e de padrões construtivos mais precários (Item 2.9).
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Mapa 12 Coleta de esgotamento sanitário e presença de esgoto à céu aberto no Perímetro de
Interesse (Censo, 2010).

Ao lado da representação do atendimento de coleta de esgoto no Perímetro de Interesse,
está posicionada uma imagem menor que representa a presença de esgoto à céu aberto
na mesma área. É possível verificar que as áreas menos atendidas pela infraestrutura de
esgotamento domiciliar não, necessariamente, correspondem àquelas em que foi
identificada a presença de esgoto à céu aberto. Como esta análise se baseia apenas em
dados secundários, é possível elencar algumas hipóteses:
1. A inexistência de uma rede de esgoto, ou, de uma ligação domiciliar a ela pode
não ter como consequência necessariamente o lançamento do esgoto à céu
aberto, como em valas e vias. Se, por hipótese, ligações e redes clandestinas
estiverem destinando o esgoto domiciliares para cursos d’água próximos, como o
Rio Tietê ou mesmo à rede pública de drenagem, porém que não estejam à vista do
pesquisador na via confrontante ao domicílio, então não há como a pesquisa
identificar este tipo de precariedade específica.
2. Pode haver falha na coleta dos dados referentes ao entorno dos domicílios. É
possível que os recenseadores não tenham registrado a existência de esgoto em
áreas que ele, provavelmente, corre à céu aberto por falha de observação. É
notório que as áreas de assentamentos precários e/ou informais são aquelas em que
são mais comuns os problemas com a coleta de dados, por vários fatores que não
cabem aqui a esta discussão. Contudo, vale deixar registrada a possibilidade de os
resultados observados serem decorrentes desse tipo de falha.
No entanto, apesar destas hipóteses elencadas sobre a qualidade dos dados existentes, é
importante notar que mesmo com estas deficiências ainda se verifica a presença de
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manchas significativas de identificação de áreas com esgoto à céu aberto, precariedade
de infraestrutura extremamente grave que pode levar a doenças nos moradores.

2.2.3 Resíduos Sólidos
O serviço de coleta domiciliar de resíduos sólidos parecer ser um dos problemas menos
graves na Subprefeitura e também no Perímetro de Interesse, ainda que o trecho norte da
matrícula objeto de estudo tenha apenas 57% dos domicílios atendidos pelo serviço
público. A área coincide com aquela mais precária, próxima às margens do Rio Tietê, que
os demais indicadores de infraestrutura urbana também têm apontado.

Mapa 13 Serviço de coleta de resíduos sólidos na Subprefeitura de S. Miguel Paulista (Censo, 2010).

Embora o Perímetro de Interesse seja quase plenamente atendido pela coleta, o indicador
sobre pontos viciados de resíduo sólido (lixo) à céu aberto sugere que a qualidade do
serviço prestado possa ser insuficiente, já que o Censo conseguiu identificar áreas com esse
problema nos mesmos setores onde a coleta, supostamente, atenderia todos os domicílios.
Como esta leitura se baseia apenas em dados secundários, não é possível afirmar o motivo
pelo qual apenas alguns setores censitários apresentaram esse tipo de problema.
Entretanto, a suposição de que há problemas na qualidade do serviço prestado, como a
intermitência da coleta que pode gerar acúmulo de lixo em determinados pontos, é
pertinente.
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Mapa 14 Coleta de resíduos sólidos e presença de resíduos à céu aberto no Perímetro de Interesse
(Censo, 2010).

Não foi possível averiguar qual a relação da área de acúmulo de lixo à céu aberto (de
2010) com a suposta existência de um lixão na região, o qual teria sido desativado há
alguns anos. A existência do lixão está mais presente na memória de alguns moradores
locais do que em notícias disponíveis ou até mesmo nos dados oficiais do IBGE. De qualquer
maneira, esta informação, assim como o levantamento preciso de pontos viciados – que
são áreas de descarte irregular – podem ser objeto de diagnósticos mais detalhados
baseados em pesquisas de campo.

2.2.4 Energia Elétrica
Uma conclusão comum a várias análises urbanísticas e territoriais feitas a partir dos dados
censitários é de que o serviço de energia elétrica está quase universalizado em áreas
urbanas no Brasil, independentemente do seu grau de informalidade como é o caso de
muitas áreas de favelas e loteamentos irregulares. Este é o caso da área de estudo, que
aparece neste indicador com atendimento universalizado.
Assim, como os dados apontam para 100% dos domicílios atendidos pelo abastecimento de
energia elétrica, a leitura territorial deste dado para a Subprefeitura e para o Perímetro de
Interesse não acrescentaria análises específicas que contribuíssem para a leitura territorial
aqui proposta. Sendo assim, optou-se por não produzir este tipo de cartografia. Contudo,
tanto aspectos sobre a energia elétrica, quanto dos demais serviços urbanos como, por
exemplo, os de saneamento, podem ser objeto de estudos futuros em que se avalie de
forma qualitativa - com a produção de dados primários - outros aspectos interessantes à
qualificação daquele território, a saber: a regularidade (frequência) das coletas de
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resíduos, a qualidade do abastecimento de água, problemas e gargalos no sistema de
drenagem, entre outros.

2.2.5 Drenagem Urbana
Como se trata de um território próximo ao Rio Tietê, com trechos que ocupam áreas
alagáveis dos meandros do rio, é fundamental a análise sobre a drenagem. Dentre os
dados sobre o entorno dos domicílios, existem três variáveis que possibilitam a construção
de tal leitura:
●

Vias pavimentadas

●

Existência de bueiros

●

Existência de meio-fio

Vias pavimentadas com meio-fio e sarjeta constituem o sistema de drenagem urbana mais
elementar por darem conta do escoamento superficial das águas pluviais, enquanto os
bueiros seriam indicadores de uma rede subterrânea que complementa esse sistema,
permitindo uma capacidade maior de escoamento e vazão das chuvas.
Contudo, é importante notar que, da forma como o dado sobre bueiros é produzido, é
possível que eles induzem a leituras distorcidas sobre a infraestrutura instalada; isto porque
nem todo domicílio precisa, necessariamente, ter um bueiro na frente (no seu confrontante
imediato) para indicar a existência de uma rede de drenagem adequada. Números muito
baixos poderiam sugerir a inexistência ou insuficiência de rede, sem que este fosse de fato
um problema no território.
No caso das vias pavimentadas, apesar de o dado produzido não induzir a erros como o
mencionado anteriormente, há uma questão de fundo sobre se o território do Jardim
Pantanal deveria ou não ter pavimentação nas vias, uma vez que se trata de uma área de
várzea, onde a permeabilidade do solo - inclusive no leito carroçável das ruas - é algo
desejável. Como é uma questão técnica muito específica e também muito pertinente,
optou-se por não explorar essa variável, visto que a análise sobre o que é bom ou ruim
ficaria condicionada a aspectos mais técnicos que envolvem, inclusive, estudos mais
qualificados e de outras escalas. Esta análise será muito pertinente em uma próxima fase do
trabalho quando se elaborar o plano urbanístico de urbanização da região.
A existência ou não de meio-fio, por sua, vez se revelou uma proxy adequada para aventar
algumas questões sobre o sistema de micro drenagem local, sobretudo porque a
espacialização dos dados na escala do Perímetro de Interesse revela um contraste entre
seus setores. Em 2010, os setores do entorno imediato das margens do rio e todos aqueles
que se sobrepõem à matrícula objeto de estudo tinham entre metade e menos de 15% das
vias com meio-fio.
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Mapa 15 Existência ou de meio-fio no Perímetro de Interesse (Censo, 2010).

O meio-fio e a sarjeta separam em níveis diferentes o leito carroçável dos passeios de
pedestres e facilitam o escoamento superficial das águas da chuva mesmo quando as ruas
não possuem pavimentação. São, portanto, um indicador importante sobre as condições
de urbanização local e, especificamente, sobre as condições a infraestrutura viária e de
micro drenagem para dar vazão às águas, evitando pontos de alagamento. No Perímetro
de Interesse, fica claro que esta infraestrutura local é a mais deficitária nos setores próximos
ao Rio Tietê, que são justamente as áreas menos consolidadas e mais sujeitas às enchentes
do rio.

2.3 MOBILIDADE
A análise sobre mobilidade se baseia em dados disponibilizados pela Prefeitura de São
Paulo sobre:
●

Principais vias;

●

A localização dos pontos de ônibus;

●

Faixas e corredores de ônibus;

●

Redes de metrô e trem, e;

●

Rede de ciclovias e ciclofaixas.

2.3.1 Sistema Viário
Na escala da Subprefeitura de São Miguel Paulista, é possível notar a presença de vias de
importância municipal, as quais representam a articulação de várias regiões da cidade e
até da metrópole. A Av. Jacu Pêssego e a Rodovia Ayrton Senna são exemplo disso. Ainda
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que esta última permeie o norte do perímetro da Subprefeitura pelo lado de fora,
atravessando o Município de Guarulhos, ela contribui para a estruturação do sistema viário
regional. Há ainda a Av. Marechal Tito, que faz a continuidade da ligação radial LesteOeste
da Av. Dr. Assis Ribeiro e da Av. S. Miguel.
Entretanto, a configuração dessas vias regionais reforça a estruturação metropolitana de
vias radiais que ligam as áreas periféricas da cidade ao seu centro sem estabelecer
conexões adequadas nos miolos de bairros. Essas vias-tronco são articuladas a outras
avenidas, mais locais, que fazem a ligação entre os bairros configurando um esquema de
"espinha de peixe", em que o tráfego de maior volume fica dependente daquelas avenidas
principais para realizar viagens que se liguem a outras áreas da cidade e, em especial, o
centro. Esta configuração do sistema viário metropolitano facilita o acesso das periferias ao
centro, mas dificultam a capilaridade nos percursos locais, dentro da mesma subprefeitura.
Neste sentido, pode-se afirmar que as viagens pendulares (trabalho-moradia) podem ser
facilitadas, mas as viagens locais para os afazeres cotidianos são prejudicadas.
Neste contexto de articulação metropolitana, o Jd. Pantanal que está inserido na
extremidade norte da Subprefeitura não possui grandes vias que o articulem ao sistema
viário principal, dificultando a mobilidade de seus moradores. Ao Norte, o Rio Tietê e sua
larga várzea criam uma barreira para a ligação regional promovida pela Rod. Ayrton
Senna. Ao Sul, a linha férrea da CPTM, transposta apenas por algumas vias de caráter local,
desarticula o bairro da ligação viária da Av. Marechal Tito.
O traçado viário é relativamente regular (de formato reticulado) na maior parte do
Perímetro de Interesse e se caracteriza por um conjunto de vias locais, sendo a Av. Prof.
Alípio de Barros a única exceção, já que se trata de uma via mais larga de pista dupla e
que ainda transpõe os trilhos da CPTM, ligando o bairro à Av. Marechal Tito -- principal
ligação rodoviária com o centro de São Paulo. No norte do Perímetro de Interesse,
predomina o traçado irregular não retilíneo e, às vezes, de largura inconstante,
caracterizando uma morfologia de vias e quadras tipicamente de favela. Pelas imagens de
satélite, algumas dessas ruas parecem ainda não ser pavimentadas.

2.3.2 Transporte Público
A observação sobre as redes de transporte público de São Miguel Paulista permite algumas
análises sobre a inserção do Jardim Pantanal ao sistema municipal e metropolitano de
mobilidade urbana.
A espacialização das faixas de ônibus também confirma a deficiência das infraestruturas de
transporte urbano em criar uma rede que conecte os bairros da Subprefeitura entre si e
entre outras regiões da cidade. Não existem corredores de ônibus (via segregada) em São
Miguel Paulista e a faixa de ônibus da Av. Marechal Tito, a mais próxima do Jd. Pantanal,
está do outro lado da via férrea, que se configura como uma barreira física para
transposição da avenida.
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Mapa 16 Transporte coletivo na Subprefeitura de S. Miguel Paulista (Fonte: Geosampa, 2016).

Mapa 17 Transporte coletivo no Perímetro de Interesse (Geosampa, 2016).
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A espacialização dos pontos de ônibus revela que o Jardim Pantanal possui uma cobertura
de linhas regulares de ônibus convencional menor do que outras áreas da mesma
Subprefeitura. Quanto menos paradas de ônibus, menos possibilidades de trajetos, menos
possibilidades de viagens para fora do bairro e maiores as caminhadas que a população
precisa realizar até chegar a um ponto ou estação que atenda suas necessidades de
viagens do dia-a-dia. As únicas linhas que servem o Perímetro de Interesse, cruzando sua
poligonal (e não a tangenciando) são as rotas 273G-21 e a 3004-10.

2.3.3 Ciclovias
A existência de ciclovias ou ciclofaixas é uma das características do espaço físico que
garantem condições para o uso seguro de bicicletas como meio de transporte cotidiano, o
que é extremamente desejável tanto na escala local do bairro, quanto em escalas mais
amplas para ligação com outras regiões da cidade. A Pesquisa OD (Origem e Destino)
realizada na RM São Paulo demonstra que um terço das viagens cotidianas é por modos
não motorizados. Uma explicação para tal importância está nas altas tarifas de transporte
público, além da ineficiência no atendimento deste serviço como já explicitado
anteriormente no caso do Jardim Pantanal. Neste contexto, é interessante o estímulo ao
modo de mobilidade ativa por bicicleta.

Mapa 18 Ciclovias no Perímetro de Interesse (Geosampa, 2016).

A espacialização das ciclovias mostra que elas se concentram nas vias principais, à Oeste
do Perímetro de Interesse. Dentro de sua poligonal, entretanto, não há vias cicláveis que
favoreçam a mobilidade interna ou que conectem o Jd. Pantanal aos bairros do entorno e
demais infraestruturas como as estações de trem.
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2.4 MEIO FÍSICO
A análise do meio físico é fundamental para localidades como o Jardim Pantanal, que se
insere em área de várzea e tem ocupações tão próximas do corpo d'água do Rio Tietê. O
objetivo desta leitura é expor os elementos que ajudam a entender as vulnerabilidades
ambientais a que esta área está sujeita, com o uso de dados secundários.
Na escala do Perímetro de Interesse, é possível observar que o Jardim Pantanal está inserido
em uma área ambiental, dada sua proximidade do Rio Tietê. Neste trecho, o rio tem forma
meândrica pelo fato de seu curso não ter sido retificado e canalizado como na sua
extensão à jusante. Os meandros se somam a uma várzea larga, que foi parcialmente
ocupada pela cidade apesar de se destinar às enchentes naturais que extravasam a calha
do rio. É neste contexto físico que o Jardim Pantanal e outros bairros vizinhos da mesma
Subprefeitura se inserem.

Figura 16 Aspectos do meio físico do Perímetro de Interesse.

Apesar da condição de vulnerabilidade em relação às dinâmicas hidrológicas do Tietê, as
bases da Prefeitura de São Paulo, que utilizam dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), não apontam áreas de risco (polígonos rosas) no Perímetro de Interesse. As únicas
áreas de risco mapeadas que estão próximas ao Jardim Pantanal se encontram em canais
de drenagem a noroeste e a sudeste do Perímetro de Interesse, do outro lado da linha
férrea. Essa contradição se deve, muito provavelmente, à metodologia, à forma e à escala
de como o dado sobre a situação de risco foi produzido. Também as ocorrências de
alagamento não apontam qualquer ponto dentro do Perímetro de Interesse, ainda que seja
notória a vulnerabilidade dela a inundações e ao surgimento de pontos de alagamento.
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O dado sobre áreas contaminadas também foi explorado no mapeamento na escala do
Perímetro de Interesse, já que o possível lançamento de esgoto nos corpos d'água poderia
indicar algum problema dessa natureza, mas o único ponto identificado está ao sul do
Perímetro, próximo à linha férrea entre as estações Jardim Helena e Itaim Paulista, podendo
estar relacionada ao uso do solo anterior, já que no local operava uma indústria
metalúrgica21.

Figura 17 Vulnerabilidade de inundação, e fragilidade ambiental no Perímetro de Interesse.

O mapeamento sobre a vulnerabilidade de inundação, feito pelo Diagnóstico do Plano de
Manejo da APA Várzeas do Rio Tietê (2011), mostra que todo o Perímetro de Interesse tem
alguma vulnerabilidade, ainda que de nível baixo. Em setores específicos, foi identificado
alto risco de inundação, o que não coincide com as áreas mais próximas do curso do rio.
Entretanto, ao mapear as áreas de fragilidade ambiental22, o mesmo diagnóstico mostra
que as áreas de fragilidade alta e muito alta não correspondem ao Jardim Pantanal ou
qualquer outro trecho urbano do Perímetro de Interesse analisado. Pelo contrário, as áreas
identificadas como frágeis são, justamente, aquelas não ocupadas e que correspondem à
planície fluvial remanescente da várzea alagável do Rio Tietê. Este tipo de fragilidade se

21

A informação sobre o uso anterior consta na base de dados sobre áreas contaminadas disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de São

Paulo no portal Geosampa.

22

A fragilidade ambiental é categorizada em quatro níveis (nível baixo, médio, alto e muito alto) e deriva da leitura sobre a instabilidade

potencial do relevo local, considerando os impactos das alterações do meio físico e a aceleração de processos geomorfológicos (SÃO
PAULO, 2013, p.62).
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caracteriza pela supressão da vegetação e pelo assoreamento da planície fluvial através
de aterros, o que demanda um maior controle das ocupações urbanas em suas margens.
O conjunto dessas leituras pode parecer trivial, mas trata-se de uma análise sobre o meio
físico muito importante para os objetivos deste relatório, visto que os setores de alta
vulnerabilidade em relação às cheias do rio são poucos e pontuais nestes diagnósticos.
Também pesa o fato de a área do Jardim Pantanal não apresentar os maiores graus de
fragilidade ambiental, o que favorece as análises sobre as possibilidades de permanência e
consolidação da área - se não integral, parcialmente.
Considerando que a área passou por, pelo menos, quatro grandes eventos (Silva, 2016, p.
17) em que a cheia do Rio Tietê fez transbordar seu nível d'água sobre a ocupação urbana
do Jardim Pantanal, foram mobilizados outros dados para avançar na investigação sobre a
questão das enchentes e qualificar as análises.
Na imagem a seguir, a curva de nível 730 (que define a cota de 730m) foi utilizada para
demarcar as áreas urbanas ocupadas que estão abaixo dela (cor magenta) e que
estariam mais sujeitas a enchentes do rio, uma vez que ele apresenta trechos com a curva
de nível 729 (que demarca a cota de 729m). Na hipótese do aumento do nível do rio em
1m, por qualquer evento climático, o alcance da enchente poderia encobrir tudo que está
abaixo dos 730m.

É importante, contudo, fazer algumas ressalvas. Esta simulação foi feita por não haver outros
tipos de dados ou estudos disponíveis que acusem uma cota de inundação de forma
precisa. Embora a demarcação das áreas que estão abaixo da curva de nível 730 parta de
uma relação lógica entre a base de dados topográfica, hidrográfica e a imagem de
satélite (que determina a ocupação urbana), sua determinação pode ser considerada
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arbitrária, assim como a própria suposição acerca do aumento do nível do rio em 1m. Isso
se deve a alguns fatores.
Primeiramente, vale destacar que a própria urbanização modifica as feições do terreno,
demandando atualizações da base topográfica para que ela represente as novas
condições de relevo e ocupação. As definições sobre a elevação do nível do rio devem ser
embasadas em estudos hidrológicos que considerem as dinâmicas de toda a bacia do
Tietê, e não apenas em aspectos físicos locais, para determinar as probabilidades de
enchente dentro de um período de retorno23 que dê segurança aos cálculos e previsões.
Sendo assim, a mancha que indica a ocupação urbana abaixo da cota 730m tem um
caráter meramente indicativo -- quase especulativo -- sobre o grau de vulnerabilidade
daquele trecho do Jd. Pantanal em relação às cheias do rio. Porém o exercício possibilita,
ainda que de maneira muito estimada, aventar critérios de vulnerabilidade para a análise
física e territorial aqui proposta.

23

Período de retorno é o intervalo estimado de uma determinada ocorrência com mesma magnitude para qualquer fenômeno natural, como

as chuvas torrenciais que influenciam a vazão e a elevação de córregos e rios.
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2.5 PROTEÇÃO AMBIENTAL
As características do meio físico exploradas até aqui dão base a um conjunto de
instrumentos de proteção de territórios de interesse ambiental.

2.5.1 APA Várzea do Rio Tietê
O principal instrumento de proteção é a Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê
(APAVRT), criada pela Lei Estadual nº 5.598, de 06 de janeiro de 1987, e regulamentada pelo
Decreto Estadual nº42.837, de 03 de fevereiro de 1998. Trata-se de uma Unidade de
Conservação de Uso Sustentável criada para proteger as várzeas e planícies aluviares do
Rio Tietê.

Mapa 19 Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê.

Ao contrário das Unidades de Conservação de Proteção Integral que tem como objetivo
primeiro a manutenção de ecossistemas, as APA permitem a compatibilização da
conservação da natureza com uso de recursos e até a ocupação humana.
Segundo a legislação toda APA deve ter seu conselho gestor em que o poder público é
representado pelas secretarias e órgãos estatais responsáveis pelas políticas de meio
ambiente e saneamento, por exemplo, e sociedade civil é representada pela população
residente e entidades de atuação na área.
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Figura 18 APA Várzea do Rio Tietê no Perímetro de Interesse com destaque para aspectos do meio
físico.

O conselho da APAVRT possui 24 representantes, sendo metade (12) deles da sociedade
civil. Em 2011 foram concluídos os diagnósticos que subsidiaram a elaboração do seu Plano
de Manejo, finalizado em 201324. O texto do plano reconhece “favelas” enquanto um uso
urbano e coloca ainda o objetivo de “Promover a melhoria da qualidade de vida das
populações do território da APA” (SÃO PAULO, 2013, p. 108), o que está alinhado com as
definições para a regularização fundiária de assentamentos informais. Assim, como o
reconhecimento do PDE (2014), através da demarcação de ZEIS, de que a área da
matrícula e seu entorno é constituído por um território de moradia popular, o
reconhecimento pelo Plano de Manejo de que ali reside população de baixa renda, além
da diretriz de melhoria da qualidade de vida desta população, é um grande avanço em
relação ao processo de regularização fundiária que poderia apresentar entraves já iniciais
caso o Plano de Manejo determinasse que tal área deveria ser de proteção integral e não
reconhecesse a existência de tal população e necessidade de melhoria de sua qualidade
de vida.
Em seu diagnóstico (2011), o plano de manejo identifica as áreas sujeitas à inundação
(conforme mencionado anteriormente), mas não aponta estas mesmas áreas como sendo
de “conservação” ou “recuperação”, deixando essas tais categorias apenas para a borda
do curso do Rio Tietê e para as planícies de sua várzea, respectivamente (ver mapa a
seguir). Com parte do Jardim Pantanal ocupa a margem próxima do Rio Tietê, parte do
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Até onde pode ser verificado, o Plano de Manejo não foi formalmente aprovado pelo conselho da APA de modo que o zoneamento novo

ainda não está oficialmente vigente.

Polis Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais
Rua Araújo, n.º 124 – Vila Buarque – 01220-020 – São Paulo – SP
Telefone: (55) (11) 2174-6800 / Fax: (55) (11) 2174-6824 www.polis.org.br
/ contato@polis.org.br

assentamento se sobrepõe ao que o diagnóstico entende ser uma “Área Prioritária de
Recuperação”.

Figura 19 Dados do diagnóstico do Plano de Manejo da APAVRT.

Uma das atribuições do Plano de Manejo (2013) é, a partir dos estudos, definir o
zoneamento ambiental para todo território protegido da APA. As zonas definidas são de 3
tipos e variam de acordo com o grau de restrição à ocupação humana e de preservação
do meio físico.

Figura 20 Matriz das categorias de Zonas, segundo o Plano de Manejo, de acordo com seus critérios de
definição (SÃO PAULO, 2013, p.121)
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O Jardim Pantanal está inserido, majoritariamente, na Zona de Reordenamento
Socioambiental e da Paisagem (ZRAP) que reconhece e permite formas de ocupação
urbana para fins habitacionais. Esta zona aponta algumas normas em relação à
permeabilidade do solo, ao adensamento construtivo e às medidas de controle de erosão
como condicionantes à ocupação urbana, porém sem dar parâmetros específicos. No
quadro de normas da ZRAP, também consta:
“A ZRAP possibilita a permanência e regularização das habitações de interesse
social desde que sejam adotados, a partir de desenvolvimento comum de
programas: índices urbanísticos apropriados a essa condição, soluções no
espaço comum voltadas para o retardamento das águas, ampliação de
áreas de infiltração, reuso de água, biovaletas e rearborização com
emprego de vegetação nativa” (SÃO PAULO, 2013, p. 129).

Figura 21 Zoneamento25 do Plano de Manejo para a área do Perímetro de Interesse (Jardim Helena).

A faixa do Jardim Pantanal que margeia o curso d’água do Rio Tietê foi demarcada como
Zona de Conservação Hidrodinâmica do Cinturão Meândrico (ZCM), que corresponde a
áreas de transbordamento com alto potencial de conservação e regeneração, além da
presença de atributos ambientais relevantes. Apesar da designação, a ZCM permite usos,
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Não foi possível ter acesso aos mapas oficiais do novo Plano de Manejo, provavelmente, pelas pendências judiciais relacionadas à última

gestão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O mapa reproduzido foi retirado de uma apresentação (em PDF) atribuída à
coordenadora de Planos de Manejo da Fundação Florestal, Fernanda Lemes de Santana
<https://zlvortice.files.wordpress.com/2015/06/apresentaccca7acc83o-fernanda-lemes.pdf>.
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atividades e projetos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto desde que
simultaneamente:
“Comprovem que não há alternativa técnica e locacional;
Atendam às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água;
Não causem prejuízo ou comprometam as características desta zona, conforme
disposto nos objetivos desta zona.
Sejam compatíveis com os objetivos de proteção dessa zona” (SÃO PAULO, 2013, p.
125)
O zoneamento do Plano de Manejo da APAVRT trabalha com a sobreposição de Zonas (as
três supracitadas) e Áreas, que são porções internas às Zonas com:
“[...] atributos próprios para se atingirem as metas de preservação e recuperação
próprias e de seu entorno. São porções do território com necessidades
específicas de delineamento para atingir uma situação desejável. São de
caráter provisório, ou seja, assim que atingem seu objetivo deixam de
existir” (SÃO PAULO, 2013, o. 124).
No caso da ZRAP do Jardim Pantanal, foi definida uma Área Prioritária de Requalificação
Socioambiental e da Paisagem (ARQ), que prevê a requalificação dos usos urbanos
existentes, para superar situações de risco e de precariedade. No caso da ZCM, foi definida
uma Área Prioritária de Recuperação Ambiental (APRA), cujo objetivo principal é a
recuperação da margem do rio “com vistas a minorar o nível crítico da cobertura vegetal
existente na APA, garantir a manutenção da conectividade ecológica e dos fluxos gênicos
da fauna e da flora local e prevenir situações de risco relativas aos processos de migração
lateral do canal” (SÃO PAULO, 2013, p. 130). Embora tal definição implique possíveis
remoções, as normas relativas à APRA estabelecem que toda intervenção visando a
recuperação da área deve ser objeto de estudo e projeto específicos, com a participação
da comunidade atingida no âmbito do conselho gestor da APA. Tal determinação do Plano
de Manejo dialoga com as determinações do PDE (2014) que demarca tal área como ZEIS
1, na qual é obrigatória a constituição de um Conselho Gestor com a participação da
população para discussão e aprovação de qualquer intervenção na área.

2.6 EXPANSÃO URBANA
A análise do processo de evolução da ocupação do Jardim Pantanal se ateve à ao
Perímetro de Interesse e se baseou em imagens de satélite, fornecidas gratuitamente pelo
serviço Google Earth, as quais mostram o padrão e mancha de ocupação local desde o
ano 2001. O objetivo deste tipo de leitura é construir um entendimento mais qualificado
sobre a dinâmica de evolução da ocupação no Jardim Pantanal, para entendermos seu
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processo histórico (ainda que num curto horizonte temporal de 17 anos) e para relacioná-lo
a outros padrões territoriais, tais como precariedade e vulnerabilidade a riscos, que
também integram esta análise.
Foram escolhidos os anos de 2001, 2006, 2009, 2011, 2014 e 2018 por serem anos cuja
disponibilidade de imagem atendiam condições mínimas de visualização da ocupação
urbana, mantendo um intervalo de até 5 anos entre um registro e outro. A forma de
representação adotada, dá destaque para a mancha urbana do Jardim Pantanal (em
amarelo) em determinado ano em sobreposição a foto de satélite mais atual, datada de
2018. Assim, é possível comparar, ano a ano, o estágio de ocupação em relação à sua
forma mais atual.

Figura 22 Evolução da ocupação urbana entre 2001 e 2009 (Fonte: Google Earth / Elaboração:
Instituto Pólis).
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Figura 23 Evolução da ocupação urbana entre 2011 e 2018 (Fonte: Google Earth / Elaboração:
Instituto Pólis).

A sequência de imagens mostra dois movimentos significativos nos últimos 17 anos. O
primeiro representa a expansão do Jd. Pantanal, que deu na direção do Rio Tietê (sentido
norte e nordeste), demonstrando que a ocupação das áreas de várzea ao longo dos
meandros do rio ocorreu, entre 2001 e 2009. Em 2001, a ocupação ainda não havia
avançado sobre os meandros da mesma forma como em 2006, quando já é possível
observar uma ocupação extensa e bastante próxima do curso d’água. No ano de 2009, tal
avanço se consolida deixando pouquíssimas áreas não ocupadas nos meandros ao norte
do Jd. Pantanal. Entre 2001 e 2009, houve um acréscimo de 16,92 hectares de ocupação
urbana.
O segundo movimento identificado representa um recuo da ocupação, entre 2009 e 2011.
O fato está, muito provavelmente, relacionado à grande enchente do Rio Tietê que
acometeu não apenas o Jd. Pantanal, mas outras comunidades que ocupam várzeas
inundáveis do rio. Neste episódio, que deixou a comunidade de baixo d’água por semanas,
a gestão hídrica do Governo do Estado durante as chuvas de verão selou a Barragem da
Penha26 à jusante, provocando a cheia (enchente) e, posteriormente, a inundação do rio,
atingindo o Jd. Pantanal - dentre outras áreas ocupadas. Em 2011, a mancha de ocupação
era 4,25 hectares menor do que em 2009.
De 2011 em diante, aquele vetor de expansão da ocupação identificado antes de 2009 é
observado já nos registros de 2014. Entre 2011 e 2014, houve um crescimento tímido de 0,5
hectare, mas em 2018, a ocupação adquire sua extensão atual, com 6,85 hectares a mais
do que 2011, se aproximando do curso d’água a Norte e Nordeste da comunidade. Os dois
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Fonte: < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/12/17/ult5772u6678.jhtm>
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comparativos a seguir sintetizam tanto o movimento de expansão resultante entre 2001 e
2018 quanto o processo de retração após 2009 consequente da inundação naquele ano.

Figura 24 Comparativo da expansão da ocupação no período de crescimento e no breve período de
retração (Fonte: Google Earth / Elaboração: Instituto Pólis).

A área da expansão do período analisado - incluindo o processo de retração e crescimento
mais recente - corresponde às áreas menos consolidadas do Jd. Pantanal, com moradias
de madeira, vias não pavimentadas e onde os serviços urbanos como coleta de resíduos
sólidos são deficientes ou inexistentes. Trata-se, portanto, de uma área de ocupação mais
recente com maior vulnerabilidade física-ambiental, como demonstra esta análise da
expansão urbana, e também de maior precariedade urbanística quando considerados
indicadores referentes à infraestrutura instalada e serviços públicos (Item 2.2)

2.7 ÁREAS MUNICIPAIS
Utilizando as bases oficiais da Prefeitura de São Paulo, foi possível construir uma leitura sobre
as áreas públicas do Município no Perímetro de Interesse e em seu entorno mais imediato.
Este tipo de levantamento é uma estratégia para aventar possibilidades de uso de terrenos,
que já sejam de propriedade municipal, atrelado a intervenções na ZEIS como, por
exemplo, o reassentamento de famílias removidas das áreas de recuperação da APA e
instalação de novos equipamentos públicos.
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Mapa 20 Levantamento das áreas municipais com destaque para os territórios demarcados como
ZEIS.

Todos os terrenos registrados como áreas municipais estão inteiramente ocupados por
equipamentos públicos como escolas, centros infantis, áreas esportivas, Clubes da
Comunidade (CDC) ou unidades de saúde. Há também aqueles que estão ocupados por
favelas e coincidem com perímetros de ZEIS 1.
Alguns estão na condição de terreno cedido para Secretarias do Município por
Transferência de Administração (TTA), para fins de instalação de equipamentos de
educação ou saúde. Há casos de Permissão de Uso à Título Precário e Gratuito ou de
Comodato para instalações de secretarias do Governo do Estado.
Independentemente do status e do tipo de uso, é fato que as terras públicas municipais no
Perímetro de Interesse e seu entorno imediato não são áreas desocupadas que possam ser
utilizadas para novos projetos, tampouco para o reassentamento da população local. Esta
observação preocupa, pois demonstra que haverá dificuldade de se encontrar terrenos na
região próxima à possível área de intervenção para possível reassentamentos necessários
para implementação do projeto de urbanização.
A própria ZEIS 3 demarcada nas proximidades que tem como objetivo a instalação de
projetos de habitação de interesse social e que poderia ser destinada a processos de
reassentamentos possivelmente necessários, está toda ocupada.
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2.8 HABITAÇÃO
Esta análise busca fazer uma caracterização a partir dos territórios populares segundo as
classificações habitacionais da Prefeitura de São Paulo a fim de identificar o entendimento
da municipalidade sobre tal território. A Secretaria de Habitação trabalha com três
categorias27:
●

Loteamentos irregulares são assentamentos oriundos do parcelamento do solo
promovido por agente privado sem aprovação dos órgãos públicos ou implantados
em desacordo com a legislação ou projeto aprovado. Largura de vias, área mínima
de lotes, infraestrutura urbana, ausência de áreas verdes e institucionais, são
algumas das desconformidades mais comuns e que se somam a uma alta
densidade construtiva, à falta de áreas livres e arborizadas, com uma ocupação
majoritariamente de baixa renda;

●

Favelas são assentamentos precários, resultado de ocupações espontâneas sem
definição prévia de lote e arruamento tanto em áreas públicas quanto em terrenos
particulares. Predomina a autoconstrução e a carência de redes de infraestrutura
urbana, que agravam as condições de vulnerabilidade de uma população de
baixa renda;

●

Núcleos são favelas dotadas de 100% de infraestrutura (água, esgoto, iluminação,
drenagem e coleta de resíduos), mas que ainda não foram regularizadas
legalmente.

Mapa 21 Categorias de assentamentos populares segundo a SEHAB.

27

Há uma quarta categoria, a de cortiços, mas que não se aplica ao contexto de São Miguel Paulista e sequer foi mapeada, fora dos

distritos centrais, pela Prefeitura.,
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O mapa revela que a demarcação de ZEIS no Jardim Pantanal é coerente com a extensão
da informalidade e da precariedade observadas nesta porção do distrito do Jardim Helena
(norte da Subprefeitura de São Miguel Paulista). Grande parte da ZEIS 1 do Jardim Pantanal
está identificada por poligonais de loteamentos irregulares. Alguns trechos, com destaque
para aqueles próximos aos meandros do Rio Tietê, são classificados como favelas,
justamente, porque são ocupações espontâneas, feitas sem qualquer definição de
arruamento ou divisão de lote nas áreas que, por hipótese, eram remanescentes da várzea
do rio.
Há um trecho, nos meandros a nordeste do Perímetro de Interesse, que está classificada
como loteamento irregular e que, no entanto, apresenta características morfológicas muito
semelhantes de uma favela; com semelhanças, inclusive, da favela vizinha (extremo norte
da AI) categorizada como tal. Apesar da diferença entre a classificação oficial e os tecidos
urbanos observados, trata-se de uma mesma ZEIS 1 que, por ser relativamente extensa,
apresenta uma heterogeneidade urbanística em termos de infraestrutura urbana (conforme
apresentado no Item 2.2) e morfológica (Item 2.9).

2.8.1 Regularização Fundiária
Outro dado importante que deve ser notado sobre este mosaico de territórios informais no
Perímetro de Interesse do Jardim Pantanal é a presença de porções do território que já
passaram ou estão em processo de regularização fundiária. Algumas favelas, núcleos e
loteamentos já têm processo de regularização fundiária em andamento, conduzidos pela
ou pela SEHAB ou pela COHAB. Não é possível identificar a origem dos processos, ou seja, se
são de iniciativa da Secretaria ou se foram requeridos por terceiros.
Só é possível identificar a meta do processo que varia entre “titulação”, “regularização de
edificações”, “denominação de logradouros” ou “auto de regularização”, e que, como
demonstra o mapa, não há nenhum processo em andamento nas áreas que se sobrepõem
à matrícula do imóvel no Jardim Pantanal.
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Mapa 22 Áreas com processo de regularização fundiária em andamento ou concluído pela Prefeitura
Municipal de São Paulo (SEHAB ou COHAB).

O fato de já existirem processos de regularização fundiária em outras áreas dentro da
mesma ZEIS, correndo nos órgãos da Prefeitura, não impede que novos processos sejam
abertos para aquelas que ainda se encontram irregulares, como é o caso da área de
favela e dos demais loteamentos do Perímetro de Interesse. Pelo, contrário, tal fato
demonstra a predisposição do poder público em realizar processos de regularização neste
território.

2.9 PADRÕES MORFOLÓGICOS
As análises sobre o padrão morfológico do Jardim Pantanal se atêm ao perímetro do
Perímetro de Interesse e visam construir uma leitura física do espaço urbano construído,
observando aspectos que interessam à identificação de especificidades deste que é um
território heterogêneo. Vale reforçar que esta leitura é, assim como todo o diagnóstico
deste relatório, baseada em dados secundários e utiliza bases disponíveis pelo Google, que
permitem observar o padrão morfológico de ocupação pelas imagens de satélite e pelas
modelagens 3D, além de possibilitar análises remotas através do Street View.
A análise e distinção dos padrões morfológicos, a serem apresentados a seguir, parte da
leitura dos seguintes aspectos:
●

Tamanho do lote (quando existente), observando área e frente médias;

●

Tipologia de acordo com o número de pavimentos construídos;

●

Aspectos construtivos, como material empregado;
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●

Largura de vias e calçadas, assim como existência ou ausência de arborização, e; ●
Regularidade do traçado viário e de quadras.

Eventualmente, características relacionadas ao uso do solo que forem pertinentes à análise
poderão ser consideradas.
A Área de Interesse do Jardim Pantanal possui, basicamente, dois padrões morfológicos
predominantes: o de loteamentos e o de favelas. Apesar da coincidência dos nomes, vale
ressaltar que não há, necessariamente, correspondência direta entre elas e as categorias
oficiais da Secretaria de Habitação.

2.9.1 Loteamentos
Este padrão define a morfologia da maior extensão do Perímetro de Interesse, podendo
estar demarcado como ZEIS 1 ou ZEIS 3. Há trechos em que a Prefeitura categoriza como
“loteamento irregular”, mas há também partes classificadas como “núcleos” e até
“favelas”, seguindo os critérios de SEHAB.

Figura 25 Imagem do Google Earth 3D que do Jardim Helena, representando a morfologia
predominante do Perímetro de Interesse, onde ficam evidente as feições do padrão morfológico de
loteamento.

Trata-se de um território cujo sistema viário é regular, de formato reticulado, formado por
quadras longilíneas com até 200m de comprimento, sendo apenas 50m de largura. As
calçadas podem variar entre 1m e 3m de largura, mas o leito carroçável de 6m a 8m,
permitindo o trânsito local de automóveis simultâneo ao uso da via como estacionamento.
Em algumas quadras - como aquelas identificadas como “núcleos” pela SEHAB - há vielas
sanitárias de 4m a 5m de largura que permitem o percurso de pedestres através dos lotes.
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Mapa 23 Destaque para as áreas compreendidas pela morfologia de loteamentos.

Mapa 24 Altura das construções na área compreendida pela morfologia de loteamentos.

Dependendo do trecho, as tipologias térreas são muito comuns na porção leste do PI, mas
é notável a presença de sobrados de dois ou três pavimentos (contando o piso térreo) na
maioria das quadras, onde chegam a ser maioria, como na porção oeste do mesmo
perímetro. Nestes casos, o piso térreo é usado como garagem ou até como ponto
comercial, configurando uso misto do lote. Lotes vazios, praticamente, inexistem.
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Figura 26 Na mesma rua (Canarana do Amazonas), é possível notar construções térreas e de até 3
pavimentos. Em algumas délas o nível da rua é utilizado para um bar e outro para uma escola de
inglês (Fonte: Google Street View).

2.9.2 Favelas
Este padrão morfológico corresponde às áreas mais precárias, conforme as descrição do
Item 2.2 sobre infraestrutura urbana, e as mais recentes, conforme Item 2.6 sobre expansão
da ocupação. Elsa estão localizada às margens do curso meândrico do Rio Tietê, norte da
AI, e se caracterizam pelo traçado irregular das vias, que não são lineares e tampouco
paralelas, o que resulta em quadras também de formato e extensões variáveis.
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Mapa 25 Destaque para as áreas compreendidas pela morfologia de favelas.

Mapa 26 Altura das construções na área compreendida pela morfologia de favelas.

A existência de calçadas varia de acordo com a rua e às vezes se limita a uma pequena
extensão do piso térreo da casa autoconstruída. Há vias ainda sem pavimentação e ainda
é possível se observar terrenos não ocupados ou casas térreas com áreas não construídas.
Apesar de existirem, edificações com três pavimentos são muito raras, de modo que
predomina uma paisagem com casas de um ou dois pavimentos, muitas delas ainda sem
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revestimento externo. Em alguns pontos, há casas de madeira como mostra a imagem a
seguir.

Figura 27 Imagem de construções feitas de madeira na beira do córrego de drenagem (Fonte: Google
Street View).

As imagens do Google StreetView mostram o acúmulo de resíduos ao longo das vias ou dos
córregos de drenagem, sugerindo a falta ou ineficiência do serviço de coleta domiciliar, confirmando
os dados apurados no Censo 2010 (IBGE), conforme demonstrado anteriormente (Item 2.2). Apesar
da informalidade visível, as áreas já contam com rede de energia elétrica e iluminação pública.

Figura 28 Imagem da Rua Cachoeira Itaguassava, sem pavimentação, com lixo acumulado e
moradias pouco consolidadas próximas a um dos córregos de drenagem (Fonte: Google Street View)

2.10 PROJETOS E PLANOS PARA A REGIÃO
Como forma de complementar as leituras territoriais, foram levantados os projetos existentes
para a região e que propõem estratégias, diretrizes ou intervenções físicas que podem
influenciar a área do Jardim Pantanal.

2.10.1 Parque Várzeas do Tietê
O Parque Várzeas do Tietê (PVT) é um projeto criado em 2011 pelo Governo do Estado de
São Paulo, que está sob responsabilidade do Departamento de Águas e Energia Elétrica
(DAEE). O projeto é, na realidade, um programa de intervenções físicas ao longo da bacia
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do Alto Tietê, à montante da barragem da Penha, as quais visam recuperar as funções das
várzeas remanescentes como regulador das enchentes do rio, para amortecer os efeitos de
suas cheias. O total de recursos previstos é de R$1,7 bilhão até 2022 e conta com
financiamento parcial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Dentre as intervenções previstas estão a implantação de núcleos de lazer, práticas
esportivas e cultura. Além de 230km de ciclovia. A recomposição da mata ciliar e a
despoluição de córregos também está no conjunto de ações do programa.

Figura 29 Programa de intervenções previstas para áreas do Parque no entorno do Perímetro de
Interesse, no Jardim Helena.28

O Jd. Pantanal está inserido na primeira etapa do programa (trecho entre o Pq. Ecológico
do Tietê até a divisa com Itaquaquecetuba) e tem duas intervenções principais no seu
entorno:

28

●

Núcleo de Lazer Jardim Helena: trata-se de uma área de mais de 200 mil m² com
foco em equipamentos esportivos, mas que também oferece edifícios para oficinas,
exibição de filmes, apresentações e reuniões comunitárias.

●

Núcleo de Lazer Itaim Biacica: em 1994, o Departamento de Patrimônio Histórico de
São Paulo (DPH) oficializou o tombamento da chácara que foi sede da Fazenda
Biacica, original do século XVII29 e, em 2004, a área foi inscrita no zoneamento
municipal como Zona Especial de Preservação Cultural -- definição que permanece

Imagem extraída do Relatório de Avaliação Intermediária (Produto 3) do Programa Parque Várzeas do Tietê elaborado pelo consultor Antônio

Carlos Tatit Holtz em 2015.
29

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/sao_miguel_paulista/noticias/?p=1562
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até hoje. O núcleo permanece com parte de sua vegetação original preservada e
se caracteriza por áreas contemplativas. Há áreas para atividades comunitárias,
práticas esportivas e quiosques.

2.10.2 Renova SP
A área do Jardim Helena foi objeto do Concurso Público Nacional Renova São Paulo,
realizado em 2011 pela Secretaria de Habitação do Município de São Paulo (SEHAB), como
forma de licitação de projetos arquitetônicos e urbanísticos para 22 perímetros definidos
como prioritários a partir dos seguintes critérios urbanísticos e sociais:
●
●
●

inserção em programas de saneamento da SABESP
cadastro de áreas de risco das Subprefeituras / IPT
grau de precariedade dos assentamentos; ● índice paulista de vulnerabilidade social e ●
índice de saúde.

Para demarcar as áreas prioritárias o concurso adotou o perímetro das sub-bacias
hidrográficas que concentravam criticamente esses critérios e as inseriu ao Programa de
Urbanização de Favelas do município. Este programa tinha como objetivo transformar
favelas e loteamentos irregulares em bairros, garantindo a seus moradores o acesso à
cidade formal por meio da Regularização Urbanística e Fundiária e partia das seguintes
premissas:
●

Implantação de infraestrutura básica;

●

Abertura de novas vias e adequações no viário existente;

●

Eliminação de risco geotécnico;

●

Canalização de córregos;

●

Implementação de parque linear;

●

Contemplar as necessidades urbanísticas, ambientais e sociais do perímetro,
possibilitando uma intervenção de menor impacto em uma escala local; ●
Implantação de áreas de lazer;

●

Remanejamento e reassentamento de todas as famílias removidas, e; ● Construção
de novas UHs.

O perímetro que agrega o Jardim Helena chama-se “Água Vermelha 2” (destacado em
branco na imagem abaixo) e concentra 10 favelas, 4 loteamentos irregulares e 9 núcleos
urbanizados em uma área de 458 hectares e abrange integralmente a matrícula objeto de
estudo e o perímetro interesse definido neste relatório.
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Figura 30 Perímetro de intervenção “Água Vermelha 2” do concurso Renova SP com destaque para as
áreas identificadas como favelas, loteamentos irregulares e núcleos urbanizados. Fonte: SEHAB

A proposta vencedora do concurso para este perímetro foi feita pelo escritório coordenado
pelo arquiteto Cláudio Libeskind e é composta por ações integradas de recuperação e
resgate dos sistemas naturais pré-existentes, alinhamento viário, provisão de moradias e
implantação de infraestrutura sobretudo sanitária e de drenagem.
Se implantando de acordo com a proposta inicial, este conjunto de ações acarretaria em
um grande volume de remoções (5.097 domicílios), sobretudo para a implantação do
parque da várzea do Tietê baseada na recuperação dos sistemas naturais pré-existentes. As
novas moradias propostas reassentariam apenas 1.200 (cerca de 25%) das unidades
removidas e precisariam estar articuladas a outras propostas adequadas ao perfil e volume
da demanda gerada.
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Figura 31 Intervenções da proposta vencedora do concurso RENOVA SP na área da matrícula objeto
de regularização fundiária e seu entorno. Fonte: SEHAB

Cabe destacar que as remoções previstas englobam os 458 hectares inseridos no perímetro
de intervenção do RenovaSP e afetam quase integralmente as áreas lindeiras ao Rio Tietê
do perímetro de interesse, e toda a parte ao norte da matrícula objeto de regularização.
Não foi possível precisar o número de moradias que seriam efetivamente removidas nesses
dois perímetros (a área de interesse e da matrícula), no entanto, com base nas edificações
registradas na plataforma GeoSampa, identificamos um número superestimado de cerca
de 720 edificações dentro do perímetro de interesse (destacadas em vermelho na Figura
32) a serem removidas.
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Figura 32 Possíveis remoções oriundas da Proposta vencedora do concurso RENOVA SP na área da
matrícula objeto de regularização fundiária e seu entorno. Fonte: SEHAB. Elaboração Instituto Polis.

As obras de melhorias viárias, coleta de esgoto e de drenagem pluvial estão integralmente
alocadas no perímetro de interesse em áreas em que a ocupação já é mais consolidada.
Trata-se das ruas Afoxé, Rua Erva do Sereno, Rua São Paulo e Rua Salsa Parrilha. Estas ações
de alinhamento viário também envolvem remoções parciais ou integrais de lote que não
foram estimadas na conta anterior porque dependem de uma base de informações mais
apuradas sobre o projeto proposto pelo concurso.
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Figura 33 Intervenções da Proposta vencedora do concurso RENOVA SP na área da matrícula objeto
de regularização fundiária e seu entorno. Fonte: SEHAB .

É importante dizer que as informações deste projeto foram baseadas exclusivamente nas
informações oficiais da Secretaria de Habitação divulgadas quando dos resultados do
concurso, em 2011. Sabe-se que, desde então, a prefeitura tem solicitado ajustes aos
projetistas contratados visando diminuir o número de remoções e adequá-las às novas
normativas, como o Plano Diretor Estratégico do Município de 2014, e às novas informações
sobre os perímetros, tanto em relação à base fundiária, como de levantamento
planialtimétrico, contaminação do solo, etc.
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Figura 34Diretrizes para adequação e implementação das propostas vencedoras. Fonte: SEHAB

A despeito das diversas tentativas de dialogar com os projetistas envolvidos no projeto para
área Água Vermelha 2, e com a Secretária de Habitação de São Paulo, não conseguimos
identificar o andamento atual do projeto. A informação mais recente que encontramos é
uma apresentação feita pela SEHAB em 2014 e que, a despeito da baixa qualidade de
informação, já parece indicar um número reduzido de remoções.
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Figura 35 Versão preliminar da adequação da proposta vencedora para o perímetro “Água Vermelha
2”seguindo as diretrizes da Secretaria de Habitação de São Paulo. Fonte: SEHAB.

2.10.3 Plano Regional de São Miguel Paulista
Os Planos Regionais são instrumentos previstos no Plano Diretor Estratégico de São Paulo
(PDE) para o planejamento de cada uma das 32 Subprefeituras do Município, de modo a
detalhar diretrizes do PDE, articulando políticas setoriais às questões urbanísticas e
ambientais. Dentre outras definições os Planos Regionais elaboram propostas a partir de
perímetros de ação.
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Figura 36 Perímetros de Ação segundo o Plano Regional de São Miguel Paulista.

O caderno de propostas do Plano Regional de São Miguel Paulista sobrepõe dois perímetros
de ação diferentes para a área do Jardim Helena (onde se encontra o Jd. Pantanal), o
Perímetro de Ação Várzea do Tietê e o Perímetro de Ação Jardim Helena. Eles têm em
comum os seguintes objetivos:
●

Atender a demanda por equipamentos e serviços públicos sociais

●

Atender a população em situação de vulnerabilidade social a população em área
de risco;

●

Implantar os parques planejados;

●

Promover a recuperação e conservação ambiental dos cursos d´água e das áreas
verdes;

●

Solucionar os problemas de saneamento ambiental esgotamento sanitário e
drenagem;

●

Promover a coleta e destinação de resíduos sólidos, de acordo com o Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo - PGIRS;

●

Melhorar a acessibilidade e mobilidade local;

●

Promover o atendimento habitacional e a regularização fundiária de acordo com as
diretrizes do Plano Municipal de Habitação - PMH.

Há também objetivos específicos de cada perímetro. Para a Várzea do Tietê, por se tratar
de uma área com grande fragilidade ambiental e com significativo patrimônio material e
imaterial, o Plano define como objetivo “Promover a conservação das paisagens e do
patrimônio material e imaterial da região”.
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Já para o perímetro do Jardim Helena, que, além da área da várzea do Tietê é composto
também por áreas com eixos importantes de transporte público (como a linha férrea, por
exemplo), o Plano define como objetivo “Promover ações indutoras do desenvolvimento
econômico local pela implantação de cursos profissionalizantes” visando atrair novos
empregos para a região e, potencialmente, diminuir o fluxo pendular que afeta
sobremaneira a mobilidade urbana do Município de São Paulo.
O plano também dá diretrizes comuns, mas destacam-se aquelas que diferenciam os dois
perímetros de ação. A imagem a seguir sistematiza essa diferenciação e permite verificar
que o Perímetro Várzea do Tietê tem um caráter mais de conservação ambiental, enquanto
o Perímetro Jd. Helena apresenta diretrizes mais indutoras à ocupação, à mobilidade
urbana, à regularização fundiária e ao desenvolvimento econômico.

Figura 37 Esquema com os conteúdos comuns e com as diretrizes próprias de cada Perímetro de Ação
do Plano Regional.

3. REFERÊNCIAS
3.1 Fontes de Dados Secundários
●

Censo 2010: a pesquisa do Censo realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 forneceu os dados demográficos e
territoriais apontados na metodologia e usados nas fichas. Os dados e os
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arquivos shapefiles dos setores censitários georreferenciados estão disponíveis
na página do órgão:
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm
●

Geosampa: a plataforma da Prefeitura Municipal de São Paulo disponibiliza
dados georreferenciados sobre a cidade: geosampa.prefeitura.sp.gov.br

●

Google Maps: a ferramenta de vistoria remota utilizada foi o Google Maps
em sua versão 3D que permite análise morfológica da ocupação urbana e
em sua versão StreetView que permite a análise de fotografias das ruas.

●

Mapa da Desigualdade 2018: pesquisa sistematizada pela Rede Nossa São
Paulo
anualmente
a
partir
de
dados
municipais:
https://www.cidadessustentaveis.org.br/arquivos/mapa_desigualdade_2018_
completo.pdf

●

Pesquisa Origem Destino 2007: pesquisa realizada pela Companhia do Metrô
para a Região Metropolitana de São Paulo:
https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/pesquisa-origem-e-destino

●

IPVS 2010: índice desenvolvido pela Fundação Seade a partir dos dados
censitários: http://www.seade.gov.br/ipvs/

●

Infocidade 2017: O portal da prefeitura de São Paulo está ligado à secretaria
de urbanismo e licenciamento e reúne informações sobre o município:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatis
ticos/info_cidade/demografia/index.php?p=260265

3.2 Legislação
●

Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE, 2014): Lei Municipal 16.050/2014.

●

Lei de Uso e Ocupação do Solo ou Zoneamento (LUOS, 2016): Lei Municipal
16.402/2016.
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