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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo demonstrar como se dá a relação entre a legislação 

vigente para áreas de mananciais (Lei Nº 9.866/1997 e decorrentes leis específicas, mais 

diretamente a Lei Nº 13.579/2009 – Billings) e os projetos desenvolvidos até então para 

estas regiões. 

Com isso, serão analisados brevemente os precedentes históricos e o processo de 

espraiamento da cidade, para assim, discorrer sobre o estudo de caso escolhido, o 

assentamento precário denominado Cidade Júlia – Nova Pantanal, inserido na área de 

mananciais da represa Billings, área esta para a qual foi desenvolvido, sob coordenação da 

SEHAB (Secretaria Municipal de Habitação), um projeto de urbanização elaborado pelo 

escritório Paulo Bastos no ano de 2010. 

Desta forma, busca-se compreender se as diretrizes adotadas pelo projeto foram 

consonantes com as novas diretrizes estabelecidas pelas leis específicas, e como se dá 

essa relação no processo de projeto. 

 

Palavras-chave em português 

Legislação de Proteção ao Mananciais/Assentamentos Irregulares/ Urbanização de Favelas 

 

Abstract  

This article aims to demonstrate how is the relation between the legislation for wellsprings 

areas (Law No. 9866/97 and under specific laws, more directly Law 13.579/2009 - Billings) 

and the projects developed so far for these regions. 

With this, will be briefly analyzed the historical precedents and the process of spreading the 

city, thus, discuss the case study chosen, the slum called Cidade Júlia - Nova Pantanal, 

inserted in the watershed of the Billings area, to wich, was developed, under the coordination 



of SEHAB (Municipal Housing), an urbanization project prepared by Paulo Bastos office in 

2010. 

This way, tries to understand whether the guidelines were adopted by the project in line with 

the new guidelines established by specific laws and how is this relation in the project 

process. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo é resultado de pesquisa elaborada com o apoio do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC – CNPq) e foi iniciado no ano de 2011.  

Seu desenvolvimento se deu como parte integrante de uma pesquisa de maior abrangência 

sobre o tema1, que, por conseguinte, complementa e é complementada pelo resultado aqui 

apresentado. 

As bacias hidrográficas da Região Metropolitana de São Paulo são hoje um objeto bastante 

singular de estudo, principalmente por englobar dois dos grandes questionamentos da 

cidade na atualidade: os assentamentos informais e a preservação dos recursos hídricos. A 

partir desta constatação, somos instigados a refletir sobre como as duas questões, 

aparentemente tão conflitantes, podem coexistir de forma adequada dentro do território. 

Há diversos instrumentos criados para tentar equilibrar esta questão, instrumentos estes que 

vão desde a esfera federal até a municipal, implantados em forma de leis e decretos. 

Especificamente na cidade de São Paulo, há atualmente em vigência, a nova Lei de 

Proteção aos Mananciais, Nº 9.866/1997, que define novas formas de atuação nas áreas 

circundantes às represas, tendo como base a experiência realizada anteriormente com o 

Programa Guarapiranga, de 1996, decorrente principalmente da grande degradação 

ambiental das águas das represas percebida na década de 90. 

A nova lei de mananciais prevê em seu texto, a criação de leis específicas para cada uma 

das represas, para assim efetivar os pressupostos a partir da leitura adequada das 

especificidades do local onde elas estão inseridas. A primeira lei específica elaborada foi a 

Lei Específica da Represa Guarapiranga, Nº 12.233/2006, seguida da Lei Específica da 

Represa Billings, nº 13.579/2009. 

Como parte do Programa Mananciais, como é hoje denominado o conjunto de ações 

baseado nas leis específicas das duas represas implementado pela Secretaria Municipal de 

Habitação – SEHAB, a área do Cidade Júlia insere-se na fase II do programa, segundo 

informações do sistema Habisp. 
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 A pesquisa em questão, denominada “DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E URBANAS ÀS INTERVENÇÕES: 

conflitos, desafios e possibilidades para áreas protegidas“, sob coordenação da. Profª Drª Angélica Benatti Alvim, 

com subsídio do Fundo Mackpesquisa, visa analisar a relação entre as políticas urbanas e as políticas 

ambientais, com foco em identificar os conflitos e convergências existentes para estas áreas dentro da região 

metropolitana de São Paulo. 



Assim, a presente pesquisa possui como principais objetivos a compreensão da atuação do 

estado como gestor das políticas públicas referentes às áreas de proteção aos mananciais, 

e como os escritórios de arquitetura e urbanismo, tendo como foco de estudo o escritório 

Paulo Bastos, estão se adaptando a essas novas diretrizes, e também o quanto essas 

diretrizes estão sendo satisfeitas nos atuais projetos de urbanização de favelas. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 As Políticas Publicas para as Áreas de Proteção aos Mananciais 

As intervenções que levam em consideração o entorno estratégico do assentamento, como 

é o caso das intervenções previstas pela Nova Lei de Proteção aos Mananciais – Nº 

9.866/1997, que considera a sub-bacia como base das intervenções, é apontada, segundo 

Denaldi (2008) como grande contribuinte para que a urbanização também desencadeie um 

processo de recuperação urbanístico-ambiental de setores da cidade. Este processo de 

integração do assentamento precário à malha da cidade, é hoje amplamente defendido 

pelos urbanistas. 

França (2009) define os assentamentos precários de forma includente, sendo eles parte 

integrante da morfologia urbana, e desta forma, também constituintes da cidade, devendo 

estes receber atenção do estado à partir de suas carências, sendo as habitações um fato na 

cidade que reflete a má distribuição econômica, configurando assim a cidade real. Esta 

afirmação se faz necessária devido à tendência que por muitos anos, mais precisamente da 

década de 40 até meados dos anos 90 tratou os assentamentos precários sob a ótica das 

remoções (BONDUKI, 2004; FRANÇA, op. cit.). 

Os mananciais do município de São Paulo, como nos mostra Richards (2011), foram 

ocupados de forma mais intensiva inicialmente pela população que trabalhava nas indústrias 

instaladas na região de Santo Amaro a partir da década de 60, sendo esses moradores 

inicialmente fixados em terrenos surgidos pelo loteamento das antigas chácaras da região. 

Este processo de loteamento veio a se intensificar, de acordo com Ancona (2002), a partir 

das restrições impostas pela Lei de Proteção aos Manancias instaurada na década de 70, 

sendo a alternativa econômica encontrada pelos donos das chácaras, já que a demanda 

habitacional nas regiões periféricas era crescente2. 
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 Segundo Bonduki (2004), este processo surge quando torna-se mais viável para a população pobre residente 

no centro da cidade devido ao processo de expulsão ocasionado pela Lei do Inquilinato de 1942, a construção de 

suas próprias moradias em terrenos mais baratos e sem infraestrutura satisfatória na periferia da área urbana. 



Assim, em poucos anos, as áreas delimitadas como de proteção aos mananciais pela lei de 

1976, estavam ocupadas pelas habitações, que despejavam o esgoto in natura nas águas 

da represa (RICHARDS; op. cit.). 

A queda da qualidade da água do reservatório do Guarapiranga atingiu seu ponto crítico em 

1990, dando início a busca de soluções efetivas de recuperação e proteção das áreas de 

mananciais, minimizando os conflitos entre urbanização e meio ambiente. Inicia-se assim a 

reformulação da legislação de 1970, resultando na elaboração da Lei N° 9.866/1997 – Nova 

Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais, com diretrizes e normas de uso e 

ocupação das áreas de proteção por meio de criação de áreas de APRMs (unidades de 

intervenção que coincide com uma bacia hidrográfica) e indicando a necessidade de instituir 

leis específicas para cada uma. 

A sub-bacia Guarapiranga foi pioneira na aprovação da lei específica em 2006 (Lei Estadual 

nº Lei n° 12.233), seguida pela sub-bacia Billings, que recentemente, em 2009, teve sua 

nova legislação aprovada (Lei estadual nº 13.579). Nessas sub-bacias, as novas legislações 

procuram de maneira distinta equacionar os problemas relativos à degradação dos 

mananciais, principalmente no que se refere às ocupações irregulares (ALVIM, BRUNA, 

KATO, 2012). 

O fato de hoje estas sub-bacias possuírem novas legislações torna possível intervir nessas 

áreas, estabelecendo projetos que envolvem de forma combinada a construção de novas 

moradias, a remoção de populações em áreas de risco, implantação de infraestrutura de 

saneamento ambiental, (água, esgoto e drenagem), melhoria e adequação do sistema 

viário, requalificação do espaço público com equipamentos comunitários, áreas verdes e 

preservação dos cursos d´água, integrando um instrumento definido pela nova lei que o 

Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS.  

O Programa Mananciais, no âmbito da PMSP, vem sendo desenvolvido articulado ao 

Programa de Urbanização de Assentamentos Precários. Entre 2010 e 2012 a SEHAB 

elaborou o novo Plano Municipal de Habitação (em fase de aprovação na Câmara 

Municipal) que integra esses programas numa visão estratégica de microbacias 

hidrográficas.  

Na sub-bacia Billings, o projeto Cidade Julia, de autoria do escritório Paulo Bastos, enumera 

duas etapas de intervenção. A primeira diz respeito à recuperação dos cursos d’água 

presentes, desde sua cabeceira, criando parques lineares até o encontro com a Represa. A 

segunda é a discussão entre HABI (Superintendência de Habitação Popular) e a 

comunidade a respeito de reassentamento das famílias em edifícios verticalizados, 



implantados em meia encosta e que permitem acesso em distintos níveis, o que possibilita 

maior número de pavimentos. 

É neste contexto que esta pesquisa se insere. Busca-se entender em que grau os projetos 

previstos vão contribuir com a recuperação urbana e ambiental das sub-bacias Cidade Júlia 

e Nova Pantanal. Em que medida esses projetos avançam em relação à incorporação dos 

instrumentos previstos nas novas leis especificas da Guarapiranga e Billings. 

1.2 Breve Histórico das Leis de Proteção aos Mananciais 

A ocupação das áreas envoltórias das represas Guarapiranga e Billings ocorreu inicialmente 

no período entre a construção das duas represas (Guarapiranga foi construída entre 1906 e 

1908, e a Billings passou a funcionar plenamente a partir de 1927, segundo Richards, op. 

cit.). No ano de 1913, as primeiras linhas de bonde foram construídas pela companhia Light 

para a região, ligando Sé a Santo Amaro, assim como outras importantes avenidas foram 

construídas no período posterior a 1927, como a Avenida Santo Amaro e a Avenida 

Atlântica, atual Avenida Robert Kennedy. 

A partir da criação destas vias, o espraiamento urbano da cidade passa a seguir também na 

direção sul, ocupando a extensão destas avenidas (RICHARDS, op. cit.).  

A ocupação intensiva dos mananciais ocorreu a partir da década de 60, com a implantação 

de indústrias na área antes ocupada apenas por chácaras e sítios, sendo a migração 

nortista e nordestina, e a ida da população central de baixa renda, devido aos planos de 

higienização em voga na época, os principais responsáveis (RICHARDS, op. cit; BONDUKI, 

op. cit.). Para tentar inibir a ocupação destas áreas, foi criada na década de 70 a Legislação 

de Proteção dos Mananciais Metropolitanos, que passou a delimitar as áreas de proteção ao 

redor das represas Guarapiranga e Billings. 

Este tipo de legislação, de caráter restritivo, significou na prática a exploração habitacional 

pelos proprietários das antigas chácaras, às margens da lei (RICHARDS, op. cit.). 

Este fato significou, durante décadas, uma degradação de grandes proporções às águas 

das represas, já que seu esgoto não possuía qualquer tratamento e era despejado 

diretamente nas águas. 

1.3 Breve Histórico do Núcleo Cidade Júlia 

Assim como a origem de praticamente toda a área urbana periférica da cidade de São 

Paulo, a região de Cidade Ademar (que hoje também denomina uma subprefeitura e um 

distrito, segundo divisão territorial da PMSP) no qual está inserido o assentamento Cidade 

Júlia, fora formada em grande parte por migrantes, principalmente do nordeste do país, 

migração esta iniciada na década de 1940 (BONDUKI, 2004), mas que na área em questão 



viria a se intensificar a partir da década de 1960, quando as áreas rurais, das quais a família 

Fallete era dona, deram origem aos loteamentos que mais tarde abrigariam de forma 

desordenada e sem infraestrutura adequada, as moradias, transformando de vez a região, 

próxima de um dos braços da represa Billings, em área de intenso uso urbano3. 

Somente após a década de 70, quando reinvindicações mais agudas dos movimentos 

sociais começaram a surgir, algumas melhorias chegaram ao local, pois até então, todo o 

investimento vinha somente até a região de Santo Amaro, já na época de grande 

importância econômica para São Paulo4. 

Figura 01      Figura 02 

 

Imagens mostrando a região em dois momentos distintos: 1958 e 2008 (fonte: http://www.geoportal.com.br 

com alterações do autor) 

Após deslizamentos de terra ocorridos no ano de 2008, iniciam-se obras emergenciais de 

contenção na região, o que mais tarde, após contratação do consórcio Villanova – 

Construcap para obras de urbanização5, o escritório Paulo Bastos é contratado para 

conceber o projeto de urbanização. 

Segundo consulta ao Habisp realizada em julho de 2013, há na região demarcada como 

perímetro de atuação do escritório Paulo Bastos, 7 favelas, que em parte, estão inseridas 

em loteamentos irregulares remanescentes. São elas: Jardim Luso, Nova Pantanal, Guaicuri 

I, Guaicuri II/ Pedra Sobre Pedra, Adalberto, Canto da Noite, Antônio Oliveira Marcondes II e 

Santa Teresinha/ Fepasa/ Apiaris. 

A área está totalmente inserida dentro de uma ZEIS 1, ou seja, possui o requisito mais 

importante previsto na Lei para que possam ser realizadas intervenções de grande caráter 

transformador no local. 
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http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_ademar/historico/index.php?p=47 

4
 Idem 

5
 Ibidem 

http://www.geoportal.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/cidade_ademar/historico/index.php?p=47


Algumas informações referentes à área de intervenção: 

- Área total da intervenção: 1,74 km² (sendo 0,14 km² ocupados pelo aterro sanitário 

(Diagnóstico Paulo Bastos, 2008); 

- Área corresponde à ZEIS 1; 

- Estimativa de domicílios segundo contagem Habisp das favelas que constam no perímetro: 

4920 (Habisp.inf.br, consultado em 26/07/2013). 

 

2. MÉTODO 

Inicialmente, o método de pesquisa foi dividido em três etapas: a leitura de bibliografia 

relacionada ao tema e leis que regem as intervenções em áreas de mananciais em São 

Paulo; a busca de dados mais específicos através dos agentes envolvidos diretamente nos 

processos de urbanização e coordenação da área objeto de estudo, e finalmente a coleta, 

sintetização e elaboração de dados para a redição do artigo. 

Durante a segunda etapa da pesquisa, foram consultados em ordem cronológica, os 

arquitetos responsáveis pelo projeto de urbanização do Cidade Júlia, Luciane Shoyama e 

Nelson Xavier6, que disponibilizaram informações referentes ao método de trabalho, 

evidenciando as dificuldades e tomadas de decisão cruciais no processo, além de 

informarem outras fontes de dados nas quais o pesquisador pôde obter pontos de vista 

distintos. 

A segunda consulta foi feita com a arquiteta do Programa Mananciais, Maria Teresa Fedeli, 

que informou como a SEHAB colabora na urbanização de assentamentos precários e 

implementa os projetos desenvolvidos pelos escritórios. 

Após estas duas principais conversas, ainda foi possível obter algumas informações 

adicionais com o Diretor do Programa Mananciais, Ricardo Sampaio e com o arquiteto 

Nelson Sakakibara do consórcio JNS – Hagaplan, responsável pelo gerenciamento da obra. 

Apesar do grande número de consultas e contatos identificados, a obtenção do material 

necessário para a pesquisa sofreu um atraso significativo devido à mudança de gestão 

municipal no período 2012 – 2013. 
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 Informações fornecidas em entrevista cedida ao autor em 31/08/2012 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 O Diagnóstico para a Implantação do PRIS 

Segundo as arquitetas Maria Teresa Fedeli e Violeta Kubrusly7, ambas do Programa 

Mananciais na época da coleta dos dados, o modus operandis do escritório Paulo Bastos é 

precursor das intervenções por setor relacionado à sub-bacia hidrográfica, denominados 

Perímetros de ação Integrada (PAI) pela SEHAB. Para a arquiteta Luciane Shoyama, esta 

intervenção inicialmente em escala macro, seguida dos projetos em escala mais específica, 

foram motivo de grande entusiasmo para o escritório, já que esse tipo de plano não era tão 

comum nos contratos realizados pela SEHAB. 

Assim, no ano de 2008 iniciam-se os estudos para a área.  

Possuindo uma experiência anterior em urbanização de favelas em área de mananciais8, o 

escritório buscou no levantamento de diagnóstico, atender os requisitos dispostos na Lei nº 

13.579/2009, artigo 78 para a implantação de PRIS, sendo eles: 

I - caracterização da ocupação e condição socioeconômica da população; 

II - risco ambiental e sanitário em relação ao manancial; 

III - condição e viabilidade de implantação de sistemas de saneamento ambiental; 

IV - cronograma físico da intervenção com respectivo orçamento estimativo; 

V - indicação dos agentes executores do PRIS. 

Para tal caracterização9, o escritório buscou as informações disponíveis de estudos 

relacionados à subprefeitura de Cidade Ademar realizados por diversos órgãos, como IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente, e Emplasa. 

Sobre o item I, foi constatado: O crescimento do distrito de Pedreira foi muito superior à 

média municipal; 

O uso do solo é predominantemente residencial horizontal de baixo padrão, seguido de 

residências verticais de médio padrão, uso comercial e de serviços de padrão horizontal. 
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 1º Colóquio de Pesquisa Fau Mackenzie, realizado em 17/10/2012 

8
 O escritório havia realizado no ano de 1995 uma série de projetos de urbanização de favelas para o Programa 

Guarapiranga. Mais detalhes em http://arquitetopaulobastos.com.br 

9
 Os dados para a elaboração deste sub-ítem foram retirados do Relatório de Diagnóstico elaborado para a 

SEHAB em 2009. 

 

http://arquitetopaulobastos.com.br/projeto.php?id=45


O desemprego entre jovens de 16 a 29 anos era de 20,62% no ano de 2006, e a renda 

média de 772 reais, situada entre as piores do município na época. 

Na área da educação, foi constatado um grande déficit de vagas, sendo o maior do 

município. 

Sobre o item II foi constatado: praticamente todas as APP’s da região, segundo definições 

do Código Florestal, foram descaracterizadas pela ocupação urbana, como as encostas com 

declividade entre 25% e 60%, e as regiões onde existem nascentes. 

Sobre o item III, foi constatado: a implantação de infraestrutura começou a ser realizada em 

meados de 2004, porém, ainda havia áreas sem coleta de esgoto, mas com rede de 

abastecimento de água. Segundo informações da Sabesp, no ano de 2007, cerca de 

37,08% dos domicílios não possuíam rede de esgoto, sendo este percentual o pior dentre as 

subprefeituras. 

Também foi identificada a presença de coletores tronco que não foram interligados às 

estações de tratamento, sendo que seus efluentes são despejados diretamente no corpo da 

represa. 

No que diz respeito à coleta de lixo, foi constatado que ha coleta a cada três dias, porém, 

como não é possível a chegada do véiculo coletor em muitas vielas, os moradores acabam 

depositando o lixo em pontos específicos definidos por eles mesmos (geralmente próximo 

da entrada das vielas. Foi identificada também a separação de lixo reciclável, já que a 

atividade de coleta e venda deste material é uma das atividades geradoras de renda 

desenvolvidas por muitos dos moradores. 

 

3.2 Caracterização e Relação do Plano Urbanístico com as AOD 

Após as análises iniciais, numa escala mais abrangente, o perímetro de atuação foi dividido 

em 7 partes menores, para melhor coordenação do trabalho de campo e caracterização 

quanto à problemáticas específicas. Com isto, para cada uma das áreas, foram elaborados 

mapas específicos com o uso e a ocupação do solo, caracterização das vias, transporte 

público e circulação interna, e ainda um mapa para identificar percursos e locais 

fotografados.  

 

 

 

 



Figura 03 

 

Mapa com a divisão dos setores de intervenção (Fonte: Relatório de Diagnóstico, 2009 com alterações do autor) 

Assim, dentre as áreas delimitadas, três em especial serão destacadas pelo autor para 

descrição mais apurada, visto que são estas áreas as que concentram as intervenção mais 

vultuosas do plano urbanístico. 

Área 1 – Na área 1 localiza-se o córrego Guaicuri, que, na maior parte de sua extensão é 

margeado por domicílios precários, que inclusive foram classificadas pelo relatório de áreas 

de risco do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT,  como sendo setores de risco R1 

(baixo) e R3 (alto). A área era definida como propensa ao solapamento e englobava cerca 

de 110 domicílios na época dos levantamentos. 

Já no trecho que engloba o parque Sete Campos, foram identificados domicílios com alto 

grau de precariedade com fundos para o córrego, e que ali despejavam sem nenhum 

tratamento prévio o esgoto nas águas que, alguns metros adiante, abastecem o braço da 

represa Billings. 

Área 3 – Esta área engloba as encostas Chico Mendes e Maria Tereza, caracterizadas 

como os setores mais íngremes de todo o perímetro de intervenção. 

A encosta Chico Mendes apresentou deslizamentos de terra entre 2007 e 2008 que 

ameaçaram potencialmente os moradores tanto da parte alta como da parte baixa do local, 

e que por conta disso, recebeu medidas de contenção emergencial. Segundo relatório 

emitido pelo IPT em 2008, duas alternativas se mostraram viáveis para a contenção da 

encosta, uma utilizando a técnica do solo grampeado e a outra, do retaludamento artificial. 

Ainda de acordo com o relatório IPT, a solução do retaludamento artificial mostrou-se cerca 



de 20% mais econômica do que o solo grampeado, porém, apresentava maior quantidade 

de remoções. 

Desta forma, como pode-se observar atualmente no local, optou-se pela técnica do solo 

grampeado.  

Área 5 – Apresenta alta declividade e concentra as nascentes que formam o córrego 

Guaicuri, e que hoje não são visíveis, pois encontram-se sob as casas que ocupam 

densamente o local. 

Segundo a arquiteta Maria Teresa Fedeli, muitas das nascentes do local encontram-se 

totalmente descaracterizadas pela ocupação irregular. 

Segundo a legislação específica para a Billings, Lei Nº 13.579/2009, são definidas quatro 

classificações que visam a recuperação e a proteção da represa. Sendo elas: ARO, AOD, 

ARA e AER. Para tais áreas, estabelece a lei: 

ARO - Área de Restrição à Ocupação: área de interesse para a proteção dos mananciais e 

para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, definida pela 

legislação como área de preservação permanente e como unidade de conservação de  uso 

integral, e em outros dispositivos da legislação estadual e municipal; 

AOD – Área de Ocupação Dirigida: área de interesse para o desenvolvimento de usos 

urbanos e rurais, desde que atendidos requisitos que garantam condições ambientais 

compatíveis com a produção de água em quantidade e qualidade para abastecimento 

público; 

ARA – Área de Recuperação Ambiental: área que apresenta uso e ocupação que 

comprometem a quantidade e qualidade dos mananciais e exige ações de caráter corretivo, 

e que, uma vez recuperada, deverá ser classificada em uma das duas categorias anteriores 

(AOD ou ARO); 

AER - Área de Estruturação Ambiental do Rodoanel -: área delimitada como Área de 

Influência Direta do Rodoanel Mário Covas conforme delimitado no mapeamento das Áreas 

de Intervenção e Compartimentos Ambientais da APRM-B, parte integrante desta lei; 

O perímetro do Núcleo Cidade Júlia foi classificado pelo Poder Adminstrativo Municipal, de 

acordo com deliberações previstas no artigo 8, parágrafo 2, como uma ARA 1, enquanto 

inserida em uma AOD definida pelo Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – 

PDPA, para a qual deverá se adequar após implantadas as medidas previstas para ARA.  

Para as ARA 1, a lei específica estabelece no artigo 32, parágrafo 1, as seguintes 

definições: são ocorrências de assentamentos habitacionais de interesse social pré-

existentes, desprovidas total ou parcialmente de infraestrutura de saneamento ambiental, 

onde o Poder Público deverá promover programas de recuperação urbana e ambiental.  . 



Para a efetivação das definições para ARA 1, prevê-se a elaboração de um Programa de 

Recuperação de Interesse Social – PRIS. 

Com o material disponibilizado pelo Programa Mananciais para a elaboração da pesquisa, 

foi possível apontar aquilo que foi proposto pelo escritório Paulo Bastos em relação às 

especificações para as sub-áreas da AOD. 

De acordo com relatório de diagnóstico, foi explicitada da seguinte forma a presença das 

subáreas AOD na área de intervenção: 

As Subáreas de AOD encontradas na área definida para o PRIS, são: (i) predominância da 

Subárea de Ocupação Especial - SOE: área defi nida como prioritária para implantação de 

habitação de interesse social e de equipamentos urbanos e sociais; (ii) uma parcela classifi 

cada como Subárea de Ocupação Urbana Consolidada - SUC: área com ocupação urbana 

irreversível e servidas parcialmente por infraestrutura, inclusive de saneamento ambiental e 

serviços urbanos; (iii) apresenta duas Subárea de Conservação Ambiental - SCA: área 

provida de cobertura vegetal de interesse à preservação da biodiversidade, de relevante 

beleza cênica ou outros atributos de importância ambiental. 

Figura 04 

 

Delarcação das Sub-áreas da AOD, na APRM – Billings (fonte: Secretaria do Meio Ambiente, editado pelo autor) 

  

Nas áreas definidas como SOE, devem ser efetuadas, segundo a Lei Específica Nº 

13.579/2009, artigo 22, as seguintes ações. 

I - priorizar a implantação de programas de interesse social e equipamentos urbanos e 

sociais a eles vinculados; 

II - promover a recuperação ambiental e urbana, priorizando a implantação de infraestrutura 

sanitária e reurbanização de favelas; 



III - priorizar a adaptação das ocupações irregulares em relação às disposições desta lei, 

mediante ações combinadas entre o setor público, empreendedores privados e moradores 

locais. 

Segundo plano urbanístico realizado pelo escritório, foi previsto para as áreas marcadas 

como SOE medidas que priorizam a criação e qualificação de espaços públicos, seguindo 

definições indicadas principalmente nos itens I e II do artigo 22 da Lei Específica 

apresentados acima. Estas medidas são expressas no projeto do parque linear para o 

córrego Guaicuri e no parque Chico Mendes. 

Figura 05 

 

Croqui de Paulo Bastos mostrando trecho do parque próximo à cabeceira. (Fonte: Estudo Preliminar do Escritório 

Paulo Bastos) 

 

O parque Guaicuri tem como premissa principal a recuperação do córrego Guaicuri desde a 

cabeceira onde estão localizadas as nascentes que o formam, despejando na represa 

Billings a água livre de esgotos e outras formas de poluição (SEHAB, 2010). 

A proposta inicial do escritório propunha junto ao parque, a implantação de edifícios de 

Habitação de Interesse Social para abrigar as famílias removidas das margens do córrego. 

Não foi obtida informação oficial em SEHAB sobre a continuidade da proposta das 

habitações. Apenas o parque está atualmente em fase de implantação, segundo 

informações obtidas em entrevista com Maria Teresa Fedeli em 2012. Esta proposta de 

Habitação é plenamente possível segundo o enunciado pela Nova Lei de Proteção aos 

Mananciais Nº 9866/1997. As legislações anteriores não permitiam a promoção de 

Habitação de Interesse Social dentro do perímetro de proteção. 



Também na área demarcada como SOE, há uma proposta de espaço público localizada na 

região da encosta Chico Mendes. 

De acordo com a arquiteta Luciane Shoyama, foi proposto inicialmente a substituição do 

concreto utilizado na contenção da encosta por um material menos agressivo visualmente e 

ambientalmente mais adequado. Tratava-se de um processo de hidrossemeadura, que 

consiste basicamente no jateamento de sementes de vegetação propícia para contenção 

natural da encosta (DEINFRA, 2010). A proposta foi recusada em função do custo e da 

manutenção, porém, foi permitida a adoção de tal técnica na encosta vizinha, a encosta 

Maria Tereza. 

 

Figura 06      Figura 07 

   

Figura 08 

 

Três momentos da encosta Chico Mendes: Figura 12. Situação após os deslizamentos entre 2007 e 2008; Figura 

13. Encosta após realização de obra de contenção; figura 14. Croqui e implantação mostrando a proposta do 

escritório Paulo bastos para a área. (fontes: figuras 06 e 07, site oficial prefeitura (prefeitura.sp.gov.br); figura 08, 

estudo preliminar do escritório Paulo Bastos, 2010) 



Como forma de tornar a aparência da encosta concretada menos agressiva ao bairro e ao 

mesmo tempo promover a integração e participação da população no projeto, foi pensado 

pelo escritório um enorme ‘mural’ formado por pequenas placas de cerâmica pintadas pelos 

próprios moradores. 

Na base da encosta foi proposto um parque, denominado Parque Chico Mendes, no qual 

seriam implantados um edifício administrativo, um espaço comunitário, uma pista de skate e 

uma praça com brinquedos¹. 

Além disso, como foi apresentado pela arquiteta Luciane Shoyama, o arquiteto Paulo Bastos 

também propôs para a encosta, devido a sua declividade bastante acentuada (em alguns 

trechos acima de 60%, segundo levantamento do escritório), uma estrutura para a prática de 

Rapel. 

Estas propostas do Parque Chico Mendes, segundo relato de Maria Teresa Fedeli, ainda 

não possuem confirmação de execução. 

Para as áreas demarcadas como SUCt e SCA não foi possível obter dados que indiquem se 

há intervenções previstas, ainda assim, é válido caracterizar quais as diretrizes previstas na 

lei para essas áreas. 

Para SUCt, estão previstas no artigo 24, as seguintes diretrizes: 

I - implantar novos empreendimentos condicionados à garantia de implantação 

adequada de saneamento ambiental; 

II - requalificar assentamentos através de implantação adequada de sistemas 

de saneamento ambiental; 

III - recuperar áreas urbanas degradadas; 

IV - estimular a ampliação e recuperação dos sistemas de áreas verdes e de 

lazer em propriedades públicas e privadas. 

 

Para SCA, estão previstas no artigo 26 as seguintes diretrizes: 

I - controlar a expansão dos núcleos urbanos existentes e coibir a implantação 

de novos assentamentos; 

II - ampliar áreas de especial interesse de preservação para uso em programas 

de compensação ambiental de empreendimentos da APRM-B; 

III - limitar os investimentos em ampliação da capacidade do sistema viário que 

induzam à ocupação ou ao adensamento populacional; 

IV - incentivar ações e programas de manejo, recuperação e conservação da 

cobertura florestal; 



V - incentivar a implantação de sistemas autônomos, individuais ou coletivos, 

de afastamento, tratamento e destinação final de efluentes líquidos. 

Cabe aqui citar, que a área demarcada como SCA no perímetro de intervenção, diz respeito 

ao aterro sanitário presente na área, atualmente desativado. 

 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se da pesquisa apresentada neste artigo, que os resultados obtidos foram bastante 

satisfatórios, levando em consideração a dificuldade encontrada para obtenção dos dados. 

O projeto elaborado pelo escritório Paulo Bastos para o Núcleo Cidade Júlia, foi elaborado 

justamente no momento em que as leis específicas entravam em vigor, sendo ele, um dos 

primeiros a utilizar as novas definições. 

Com isso, é possível verificar o quanto o escritório, assim como a equipe do Programa 

Mananciais que coordenou o trabalho, foram assertivos nas decisões e na gerência. 

Como exemplo disso, podemos citar a abordagem do projeto a partir da sub-bacia, o que de 

fato facilita os resultados positivos e qualifica as intervenções. Esta qualidade é verificada na 

execução do Parque Guaicuri, que, se implantado com todas as recomendações do 

escritório, poderá recuperar por inteiro o córrego que hoje chega até a represa totalmente 

poluído. Sua concepção inicial, que leva em consideração os pressupostos para as Sub-

áreas de Ocupação Especial – SOE e Sub-área de Conservação Ambiental - SCA, com a 

adição de habitação de interesse social para suprir as remoções necessárias para o parque, 

mostra-se extremamente adaptada aos novos pressupostos da Lei Específica. 

É válido citar também o quanto as definições da Lei Específica para a elaboração de PRIS 

direcionam o diagnóstico para um formato bastante conciso e preciso, sem que hajam 

desvios metodológicos que venham a prejudicar o entendimento da área. 

Como contribuição aos próximos debates relacionados aos pressupostos da Lei de Proteção 

aos Mananciais, pretende-se deixar uma sugestão de aprimoramento relacionada à maior 

interação da população com os projetos em vigor, já que serão os moradores, após a 

finalização das obras, que terão a missão de manter a qualidade ambiental e a integridade 

física das intervenções. 

Neste sentido, foi identificado pelo próprio escritório em entrevista cedida, uma certa 

dificuldade durante as etapas de elaboração do estudo preliminar, pois os moradores ainda 

desconheciam a legislação, e muitos sequer tinham conhecimento da condição de habitante 

de área de preservação. Neste sentido, o escritório buscou a abertura deste diálogo através 

de uma intervenção artística, com a participação dos moradores na elaboração do mural que 



viria a colorir o trecho mais inóspito hoje da área, que é a encosta Chico Mendes, local aliás, 

que o escritório escolheu para transformar no principal ponto de encontro e lazer da 

população, funcionando como uma espécie de complexo cultural. 

Desta forma, espera-se que este trabalho possa ter alcançado também o objetivo de ilustrar 

o projeto de urbanização do Cidade Júlia de forma satisfatória, pois, como foi possível 

verificar durante todo o processo de pesquisa, sua elaboração foi feita com muita 

competência pelo escritório, que ciente das novas definições para estas áreas 

ambientalmente sensíveis, procurou usar ao máximo as definições vigentes e aliar a técnica 

aos recursos lúdicos muitas vezes esquecidos. 
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