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RESUMO: A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), considerada a maior área 
urbana brasileira, com cerca de 19 milhões de habitantes, apresenta um dos quadros 
mais críticos do país no que diz respeito à garantia de água em quantidade e qualidade 
para o abastecimento de sua população. Devido à falta de planejamento ocorreu a 
contaminação dos rios, córregos, represas e a ocupação irregular das regiões de 
mananciais. É o que acontece com a Represa Billings: trata-se de um reservatório que 
ainda sofre com a falta de métodos e técnicas que a priorizem para o abastecimento 
humano.  Neste contexto, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, lançou o PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento), dentro do qual estaria o PRM (Programa de 
Recuperação dos Mananciais), constituído de um conjunto de obras a serem realizadas 
nos cinco dos principais mananciais que abastecem a RMSP, entre eles a Represa 
Billings. As obras anunciadas pelo PAC incluem a urbanização de favelas, ampliação de 
redes de esgoto e de abastecimento de água, pavimentação de ruas, drenagem e 
canalização de córregos, entre outras benfeitorias. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho é analisar os possíveis impactos, positivos ou negativos, que o Programa de 
Aceleração do Crescimento poderá causar à população e à Represa Billings, estudando 
o caso dos bairros Parque Miami, Jardim Riviera e seus entornos. A urbanização de 
áreas irregulares, o incremento de sistema viário e o saneamento, são as três variáveis 
analíticas consideradas neste estudo, escolhidas em função de corresponderem as 
principais ações do PAC nas áreas selecionadas. Portanto, o PAC ao incrementar infra-
estrutura a áreas irregulares, ao fornecer mais verbas para a construção do Rodoanel 
Sul, pode causar possíveis danos a Represa, a um longo ou curto prazo, já que o projeto 
não define o estabelecimento de novas áreas que deveriam ser protegidas e ignora a Lei 
de Proteção dos mananciais. Por outro lado, o projeto também possui a intenção de 
despoluir a Represa Billings, mas não definiu como será feito, nem as áreas que as obras 
devem ser realizadas. O método que será utilizado afim de se chegar ao objetivo 
proposto, é uma análise integrada evolutiva das variáveis escolhidas da história recente. 
A indução e a analogia também serão utilizadas para demonstrar os possíveis impactos, 
através da análise de outras áreas de mananciais que já receberam o programa. 
Inicialmente será feito alguns mapeamentos na área para demonstrar a evolução urbana 
do recorte temporal escolhido. Após a pesquisa será apoiada em trabalhos de campo, 
que viabilizarão a observação e registros fotográficos da área, além da aplicação de 
questionários aos moradores e de entrevistas com os técnicos do PAC. Estas áreas 
foram escolhidas porque além de ser a segunda região com maior densidade 
populacional do entorno da Represa Billings, perdendo apenas para a vertente do lado 
da Represa Guarapiranga, possui uma grande concentração de áreas verdes que por lei 
estariam protegidas. Por ainda ser uma área ainda muito conservada, se for levado em 
conta outros trechos da Bacia da Represa Billings, não existem muitos estudos na área. 
Além disso, dentro da ciência geográfica se torna importante ao fazer a junção da 
sociedade com o meio físico, frisando os principais danos que o homem pode causar a 
natureza e também sua relação de interdependência dela. 
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ABSTRACT: The Metropolitan Region of São Paulo (RMSP), considered the largest urban area 
in Brazil, with around 19 million inhabitants, has one of the most critical of the country with 
regard to ensuring water quantity and quality for the supply of its population. Due to lack of 
planning was the contamination of rivers, streams, dams and illegal occupation of areas of 
springs. This is the case with the Billings: it is a reservoir that still suffers from the lack of 
methods and techniques that prioritize the supply for humans. In this context, President Luís 
Inácio Lula da Silva launched the PAC (Growth Acceleration Program), within which is the 
PRM (Program for Recovery of Mananciais), consisting of a set of works to be carried out in 
five of the main springs which supply the RMSP, including Billings. The work announced by 
the PAC include the urbanization of slums, expansion of sewage networks and water supply, 
paving of streets, drainage and channeling of streams, among other improvements. Thus, the 
objective of this study is to analyze the possible impacts, positive or negative, the program of 
accelerated growth may cause the population to Billings, studying the case of neighborhoods 
Parque Miami, Jardim Riviera and its surroundings. The development of irregular areas, the 
development of road system and sanitation are the three variables considered in this analytical 
study, chosen in function of being the main actions of PAC in the selected areas. Therefore, the 
PAC to boost infrastructure in the areas of irregular shape, to provide more funds for the 
construction of Rodoanel South, can cause possible damage to the dam, a long or short term, 
since the project does not define the establishment of new areas that should be protected and 
ignores the Law of Protection of springs. Furthermore, the project also has the intention of the 
Billings unpolluted, but not set as will be done, or the areas that the work should be undertaken. 
The method to be used in order to reach the proposed goal is an integrated analysis of the 
evolutionary history of selected variables. Induction and analogy are also used to show the 
possible impacts, through the analysis of other areas of springs that have received the program. 
Initially some mappings will be done in the area to show the evolution of urban crop chosen 
time. After the search is based on field work, which enable the observation and photographic 
records of the area, besides the application of questionnaires to residents and interviews with 
experts from PAC. These areas were chosen because in addition to being the second most 
densely populated region with around the Billings, losing only to part of the side of the dam 
Guarapiranga, has a large concentration of green areas that are protected by law. For an area to 
be kept very still, if taken into account other parts of the Basin of Billings, there are not many 
studies in the area. Moreover, within the geographical science is important to do the merge the 
company with the physical environment, emphasizing the main damage that man can cause the 
nature and their relationship of interdependence it. 

Key words: Impacts, Billings, Urban Planning, Program of Acceleration of Growth, 
Employment irregular

 

Introdução 

O desenvolvimento acelerado das cidades, aliado à ocupação de áreas de 
mananciais e ao crescimento populacional, provoca o esgotamento das reservas naturais 
de água. A escassez é resultado do consumo cada vez maior, do mau uso dos recursos 
naturais, do desmatamento, da poluição, do desperdício, da falta de políticas públicas 
que estimulem o uso sustentável, da participação da sociedade e da falta de educação 
ambiental.  

 Segundo o Instituto Socioambiental (2002), apesar de o Brasil apresentar 
recursos hídricos em abundância, algo em torno de 8% do potencial hídrico planetário, a 
RMSP destaca-se mundialmente por ser uma região de nascentes soterradas. É 



 

XII Encontro de Geógrafos da América Latina, Montevidéu/ Uruguai, 2009 – Processos de interação 
sociedade - natureza 

3

considerada a maior área urbana brasileira, com cerca de 19 milhões de habitantes; 
apresenta um dos quadros mais críticos do país no que diz respeito à garantia de água 
em quantidade e qualidade para o abastecimento de sua população.  

Apesar da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ser uma região 
naturalmente bem servida de água, a falta de planejamento e responsabilidade tem 
provocado a contaminação dos rios, córregos, represas e a ocupação em larga escala das 
regiões de mananciais. É o que acontece com a Represa Billings: trata-se de um 
reservatório que ainda sofre com a falta de métodos e técnicas que a priorizem para 
abastecimento humano. 

Segundo CAPOBIANCO e WHATELY (2002), a Represa Billings é o maior 
reservatório de água da Região Metropolitana de São Paulo. Seu espelho de água possui 
10.814,20 h.a., correspondendo a 18% da área total de sua bacia hidrográfica. O nível de 
água do Reservatório é bastante variável, em função do bombeamento das águas dos 
Rios Tietê e Pinheiros. 

 A Bacia Hidrográfica da Billings ocupa um território de 58.280,32 hectares, 
localizado na porção sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, fazendo limite, a 
oeste, com a Bacia Hidrográfica da Guarapiranga e, ao sul, com a Serra do Mar. Sua 
área de drenagem abrange integralmente o município de Rio Grande da Serra e 
parcialmente os municípios de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do 
Campo e São Paulo. 

Levando em conta a intenção de recuperar os mananciais de água doce. Neste 
contexto, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, lançou o PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento), dentro do qual estaria o PRM (Programa de Recuperação 
dos Mananciais), constituído de um conjunto de obras a serem realizadas nos cinco dos 
principais mananciais que abastecem a RMSP, entre eles a Represa Billings. As obras 
anunciadas pelo PAC incluem a urbanização de favelas, ampliação de redes de esgoto e 
de abastecimento de água, pavimentação de ruas, drenagem e canalização de córregos, 
entre outras benfeitorias. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar os possíveis impactos, positivos 
ou negativos, que o Programa de Aceleração do Crescimento poderá causar à população 
e à Represa Billings, estudando o caso dos bairros Parque Miami, Jardim Riviera e seus 
entornos. A urbanização de áreas irregulares, o incremento de sistema viário e o 
saneamento, são as três variáveis analíticas consideradas neste estudo, escolhidas em 
função de corresponderem as principais ações do PAC nas áreas selecionadas.  

Esta área foi escolhida porque além de ser a segunda região com maior 
densidade populacional do entorno da Represa Billings, perdendo apenas para a vertente 
do lado da Represa Guarapiranga, possui uma grande concentração de áreas verdes que 
por lei estão protegidas, e também por não existirem muitos estudos na área. Além 
disso, dentro da ciência geográfica se torna importante ao fazer a junção da sociedade 
com o meio físico, frisando os principais danos que o homem pode causar a natureza e 
também sua relação de interdependência dela. 

Seguindo o objetivo deste trabalho para AB’SABER (1998), prever impactos é 
um ato de tomada de precauções para garantir a harmonia e compatibilizar funções no 
interior do espaço total no futuro. É também por extensão, um ato de bom senso, em que 
se procura harmonizar o desenvolvimento com uma correta postura de proteção 
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ambiental e ecológica. Levando em consideração CHRISTOFOLETTI (1979), neste 
caso o espaço total pode ser considerado como o total do sistema, e a área de estudo 
como um subsistema, utilizando a abordagem sistêmica, onde um subsistema influencia 
o outro e vice-versa, gerando uma rede onde se houver a entrada de algum componente 
a entropia aumenta, fazendo com que o sistema não fique em equilíbrio, já que há muita 
sobra de energia neste no mesmo. 

 

Caracterização da Área de Estudo 

As áreas selecionadas para a pesquisa situam-se ás margens da Represa Billings, 
se localizam no Município de Santo André, SP, quase na divisa com o município de São 
Bernardo do Campo. A área escolhida compreende o bairro Parque Miami, Jardim 
Riviera e a favela Pintassilgo que teve início como uma expansão não planejada da 
subdivisão legal do bairro Parque Miami, e assim pode ser considerada parte do bairro. 

  O acesso da área se dá em Santo André pela Estrada do Pedroso e pela Estrada 
do Montanhão por São Bernardo, que é acessada pela Rodovia Anchieta (SP – 150) 

A figura 1 mostra a localização do Município de Santo André dentro do Estado 
de São Paulo e a figura 2 mostra o Parque Miami e o Jardim Riviera dentro do 
Município de Santo André. 

                
Figura 1: Localização da Região Metropolitana de 

São Paulo dentro do Estado de São Paulo 

Fonte: SEADE (2007) – Organizado por RALLA, T, 
M, C.(2009) 

Figura 2: Os bairros Parque Miami e Jardim Riviera 
localizados dentro do Município de Santo André 

Fonte: SEADE (2007) – Organizado por RALLA, T, 
M, C.(2009) 
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A figura 3 mostra a localização do Parque Miami e Jardim Riviera de uma forma 
mais detalhada 

 
Figura 3: Localização Parque Miami e Jardim Riviera no Município de Santo André de uma forma mais detalhada 

Fonte: SEADE (2007) – Organizado por RALLA, T, M, C.(2009) 

 

O Parque Miami possui densidade média de 3793 hab/km², o Jardim Riviera 
2583 hab/km² (Dados: Prefeitura de Santo André de 2004), e a favela Pintassilgo possui 
por volta de 4500 habitantes (Dados: Plano Municipal de Habitação do Município de 
Santo André de 2006).  

A área estudada está situada no Planalto Atlântico, caracterizada como “região 
de terras altas constituída predominantemente por rochas cristalinas pré-cambrianas e 
cambro-ordovicianas, cortadas por intrusivas básicas e alcalinas mesozóico-terciárias, e 
pelas coberturas das bacias sedimentares de São Paulo e Taubaté” (IPT, 1981, apud 
COPIANO, 2002). 

Esse planalto foi dividido em zonas, sendo que a área de estudo inclui-se na zona 
do Planalto Paulistano, que corresponde a uma área de relevo suavizado, desfeito em 
morros e espigões divisores de alturas modestas, com altitudes geralmente entre 751 e 
900 metros, decrescendo de sudeste a noroeste. “Esse planalto limita-se a sul de modo 
brusco nas cumiadas das escarpas da Serra do Mar e Paranapiacaba...” 
(ALMEIDA,1964 apud COPIANO, 2002) e divide-se em duas subzonas.  Denominam-
se Morraria do Embu e Colinas de São Paulo. 

Portanto, pode-se descrever a geomorfologia dos núcleos estudados com sendo 
uma região com domínio dos mares de morros e com vales que possuem 
predominantemente vertentes convexas. Conseqüentemente trata-se de uma região de 
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planalto há cerca de 25 km da linha de crista da Serra do Mar, muito afetada pela 
influência oceânica.  

Segundo COPIANO (2002), o clima é o tropical de altitude, com temperaturas 
médias de 20,6 oC e pluviosidade entre 1400 e 1500 mm anuais. Situa-se na área de 
influência das massas tropicais atlânticas e tropical continental, além da polar atlântica, 
mais freqüente de maio a setembro, e responsável pela maior parte das chuvas nesse 
período. A proximidade da área serrana favorece para que a umidade relativa do ar seja 
elevada, com freqüentes episódios de nevoeiros. 

Dessa forma, os bairros estão inseridos no Domínio da Mata Atlântica, e a 
totalidade de sua área era, originalmente, recoberta por floresta ombrófila densa. 
Inicialmente a floresta foi removida devido ao extrativismo vegetal, pois além da coleta 
do palmito, usavam outras árvores para a construção de embarcações, residências e 
também para a fabricação de móveis, de lenha e carvão. Muitas culturas foram 
introduzidas por famílias de chacareiros como o cultivo de verduras destinadas ao 
abastecimento local. Mais recentemente, foi feito o reflorestamento com espécies 
arbóreas, principalmente pinus e eucalipto, conhecidas por impedir o crescimento de 
outras espécies e comprometer a biodiversidade de onde são plantadas. 

Desde então, a expansão urbana tem alcançado as últimas áreas que possuem 
remanescentes de florestas, como o núcleo populacional estudado. Atualmente, a 
vegetação do Município é composta por matas secundárias, do tipo de florestas tropicais 
úmidas de altitude ou de florestas tropicais úmidas de encosta. No Parque Miami e 
Jardim Riviera, apesar da conservação, a cobertura vegetal mostra-se bastante alterada, 
devido à ocupação humana. 

Método e Procedimentos Técnico-operacionais 

O método que será utilizado afim de se chegar ao objetivo proposto, é uma 
análise integrada evolutiva das variáveis escolhidas da história recente. A indução e a 
analogia também serão utilizadas para demonstrar os possíveis impactos, através da 
análise de outras áreas de mananciais que já receberam o programa.  

Inicialmente será feito alguns mapeamentos na área para demonstrar a evolução 
urbana de recorte temporais anteriores, utilizando fotografias aéreas na escala de 
1:25.000 e de 1:15.000, respectivamente dos anos de 1972 e 2001, fornecidas pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), fazendo a sobreposição de dados no Software 
MapInfo 8.5. Após, a pesquisa será apoiada em trabalhos de campo, que viabilizarão a 
observação e registros fotográficos da área, além da aplicação de questionários aos 
moradores para identificar as mudanças que ocorreram na área desde a implantação do 
PAC, e também de entrevistas com os técnicos do PAC, principalmente para falar sobre 
o Rodoanel. 

Desenvolvimento 

Segundo COPIANO (2002), a área é situada dentro da bacia hidrográfica da 
represa Billings, constitui-se numa das áreas de expansão da mancha urbana, 
apresentando atrativos para a ocupação, tais como estar próxima a indústrias e áreas 
comerciais e de serviços, infra-estrutura urbana já parcialmente implantada e que apesar 
de precária favorece o acesso público. 
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 Além disso, é próximo da área mais urbanizada do município de Santo André, e 
o baixo custo do solo urbano, quando comparado às áreas sem condicionantes restritivos 
legais e com melhor infra-estrutura, apresenta-se como fator de intensificação da 
apropriação dessa área pela classe trabalhadora, cujo acesso à moradia é dificultado pelo 
baixo rendimento e insuficiência das políticas públicas de habitação. 

Conforme dados obtidos nas pesquisas de campo, a região estudada é bem 
urbanizada, pois possui rede de saneamento básico e água, mas ainda parte do esgoto é 
jogado no Córrego Guarará (afluente do rio Tamanduateí) sem tratamento, pois não 
consegue chegar até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) São Caetano; há coleta 
de lixo três vezes por semana, não possui altos índices de violência e possui áreas de 
lazer na proximidade (Parque do Pedroso). A comunidade conta com uma escola da 
Prefeitura, com um posto de saúde, com a creche Monteiro Lobato e com uma escola do 
Estado. 

Apesar de tudo ainda é uma área considerada de baixa renda e possui a favela 
Pintassilgo que modifica um pouco a situação em relação à questão da urbanização já 
que a mesma não possui nenhum tipo de infra-estrutura. 

Segundo LUYMES e PROFT (2005), a favela Pintassilgo teve início como uma 
expansão não planejada da subdivisão legal do Parque Miami, e começou a se 
desenvolver quando migrantes ocuparam áreas públicas nos anos 1970. Devido à 
topografia e outras questões ambientais, ela cresceu desde então. Ela ocupa 
aproximadamente 500 hectares; e é residência para 1200 famílias, ou seja, 
aproximadamente 4.500 pessoas. 

A favela se encontra em uma área com declive acentuado e também 
parcialmente dentro de um parque destinado à conservação natural. Ela é adjacente ao 
bairro Parque Miami e densamente ocupada por edificações ao longo da encosta de um 
morro voltado para o sul, com grande declive descendo até um dos braços do 
Reservatório Billings. 

Serviços como comércio, saúde e educação não existem na Pintassilgo, apenas 
existe um campo de futebol, o qual, juntamente com algumas pequenas igrejas, 
constituem as únicas áreas comunitárias do local, outros serviços são acessíveis em 
algumas vizinhanças próximas. A favela é relativamente acessível à parte urbanizada de 
Santo André. A sudoeste da favela existem comércios e instalações de serviço local 
(incluindo um posto de saúde) do Parque Miami. Essa região possui ainda uma escola 
de ensino primário, que é freqüentada pela maioria das crianças residentes na 
Pintassilgo. Existe ainda outra escola primária localizada a nordeste da favela, mas seu 
acesso se dá por meio de uma faixa de terra pantanosa e florestada. 

 Muitas moradias foram construídas em alvenaria, no sistema de autoconstrução, 
por meio da cooperação da família e de amigos, sendo que em alguns terrenos a área 
total foi edificada, muitas vezes sendo construídos mais de um pavimento (sobrados), 
sem o prévio estudo do terreno. 

 Atualmente, a favela conta com sistema de telefonia, as casas são abastecidas de 
água potável pela rede pública, porém não possuem acesso a rede de esgoto sanitário e 
por não ser uma área urbanizada, não há controle sobre a utilização de fossa séptica. O 
lixo é coletado por meio de caçambas e retirado pela prefeitura semanalmente.  
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Na região, ocorrem diversos problemas ambientais, resultantes do arruamento 
inadequado, da suavização do relevo por meio de terraplanagem e remoção de cobertura 
vegetal. Em certos locais, a ocupação sem infra-estrutura causou a erosão do solo, 
expondo-o ao impacto pluvial e a camada alterada do substrato rochoso tornou-se 
excessivamente suscetível aos mecanismos de remoção e transporte de massa pelo 
escoamento superficial. 

O deslizamento de terras, com a conseqüente destruição de moradias e ameaças 
à vida humana, o assoreamento dos rios, a perda de capacidade de armazenamento de 
água nos reservatórios e a ocorrência de enchentes são também conseqüências da 
ocupação e uso do solo de formas inadequadas e irregulares. 

 As exigências legais que impõem controles sobre a densidade demográfica e o 
parcelamento do solo, exigindo nos lotes poucas pessoas por unidade de área, 
restringiram as possibilidades de utilização dessas áreas, causando a pré-desvalorização 
e tornando-as atrativas para venda à população de baixa renda, sob a forma de lotes 
clandestinos e/ou terrenos com construções irregulares, cuja área construída está em 
desacordo com a legislação. 

Os moradores comentam que mesmo se localizando em Área de Proteção de 
Mananciais, possuem a posse da terra, mas hoje em dia é proibido desmatar mais, e 
comentam que há fiscalização rigorosa.  

Foram elaborados inicialmente dois mapas de uso e ocupação do solo, que 
podem demonstrar esse forte adensamento populacional, tendo como base fotos aéreas, 
de 1972, quando o loteamento estava começando a ser ocupado, e de 2001 quando a 
ocupação estava consolidada. 

A figura 4 mostra o mapa de uso e ocupação do solo na região do Parque Miami 
e Jardim Riviera no ano de 1972. 

       
Figura 4: Mapa de uso e ocupação do solo do Parque Miami e Jardim Riviera, no ano de 1972 

Fonte: SEADE (2007) – Organizado por RALLA, T, M, C.(2009) 
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Em relação à ocupação, no ano de 1972, apenas ocorriam áreas extensas com 
loteamentos desocupados; era o início da ocupação da região. Havia apenas uma 
chácara que desmatou uma parte da área. Fora isso, só havia mata ainda conservada. 

 

A figura 5 mostra o mapa de uso e ocupação do solo do Parque Miami e Jardim 
Riviera no ano de 2001. 

        
Figura 5: Mapa de uso e ocupação do solo do Parque Miami e Jardim Riviera, no ano de 2001 

Fonte: SEADE (2007) – Organizado por RALLA, T, M, C.(2009) 

 

No ano de 2001, a área encontrava-se com um grande adensamento populacional 
de baixa renda. Ocorreu um forte desmatamento na área trazendo a possibilidade de 
escorregamentos e também o assoreamento da Represa, além da possibilidade de 
acúmulo de lixo e resíduos, já que a área da favela Pintassilgo não possui rede de 
saneamento básico, nem coleta de lixo efetiva. Um aspecto interessante é que, a área 
ocupada pela chácara parece ter sofrido impacto positivo, pelo fato da foto aérea de 
1972 mostrar que a região estava muito mais desmatada do que na foto de 2001. 

Ocorreram nestes anos muitas mudanças na região que podem influenciar para 
sua contínua degradação.  

Uma mudança importante é que o Rodoanel, com a ajuda de investimentos do 
PAC, está sendo construído na área. A partir da análise dos dois mapas e de trabalhos de 
campo, considerando a situação atual da área de Janeiro de 2009, pode-se perceber que 
grande parte da cobertura vegetal foi retirada para a construção deste Anel Viário. 

 O Rodoanel consiste em um anel viário que servirá para ir ao porto de Santos 
sem passar dentro da cidade de São Paulo. Com 61,4 kilômetros o Rodoanel Sul tem 
início no trevo da Rodovia Régis Bittencourt, passa pelas Rodovias Anchieta e 
Imigrantes e vai até o prolongamento da Avenida Papa João XXIII, em Mauá.  
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Segundo o Jornal o Estado de São Paulo de Março de 2007, a Prefeitura e a 
empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) firmaram acordo para garantir a 
compensação ambiental pela retirada de 212 hectares de mata no entorno da Represa 
Billings, necessária para esta obra. Está prevista a criação de quatro unidades de 
preservação, além de um parque-estrada ao longo da pista do anel viário na área do 
entorno que será desmatada. Com isso, a expectativa é proteger 15 milhões de metros 
quadrados de área verde. Serão destinados cerca de R$ 600 milhões para o Trecho Sul, 
3 milhões no Parque do Pedroso, em Santo André, que compreende a área do Parque 
Miami e Riviera. 

Foram retiradas famílias que moravam no local onde as obras estão sendo 
construídas. Nos questionários aplicados aos moradores locais pode-se perceber que 
todos os entrevistados confirmaram que as indenizações foram pagas, mas no projeto 
inicial a intenção seria remanejar as pessoas para outras áreas, e não apenas pagar 
indenizações. 

Ao tentar conversar com algum responsável pelas obras do Rodoanel só 
conseguiu-se entrevistar um engenheiro, que comentou que aquela região após a 
construção do Rodoanel será totalmente desalojada, e será construído lá um Parque 
Estadual. Ele não soube delimitar exatamente qual o núcleo populacional que seria 
desalojado. 

Na figura 6 e 7 mostra-se que a devastação inicial já é significante. No ano de 
2007 a cobertura vegetal se encontrava muito mais densa. Agora em 2009, grande parte 
da cobertura vegetal foi retirada. 

A figura 6 mostra a região do Parque Miami, onde a vegetação está 
relativamente conservada. 

 

 

Figura 6: Região Parque Miami onde a vegetação está relativamente conservada 

Fonte: RALLA, T, M, C.(2007) 
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A figura 7 mostra a região do Parque Miami, com as obras do Rodoanel Trecho 

Sul. 

 

Foto 7: Região do Parque Miami, com as obras do Rodoanel Trecho Sul 

Fonte: RALLA, T, M, C.(2009) 

 

Já a figura 8 mostra a grande retirada de cobertura vegetal da parte um pouco 

mais longe da margem da Represa onde o Rodoanel passará, para fazer ligação com a 

Rodovia Anchieta. 

 

Figura 8: região desmatada de onde está sendo construída a ligação do Rodoanel Sul com a Via Anchieta 

Fonte: RALLA, T, M, C.(2009) 

Uma comparação a ser feita seria do Rodoanel Trecho Sul que está sendo 
construído nos mananciais, que tem o comprometimento do reflorestamento dos trechos 
desmatados, com o Rodoanel Trecho Oeste, lá houve este mesmo compromisso por 
parte dos governantes, onde após a conclusão das obras, segundo WHATELY (2005), 
não ocorreu o reflorestamento. As áreas foram mais ocupadas, devido ao 
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beneficiamento de vias de ligação com locais mais centrais. A justificativa para o não 
realizamento das obras de reflorestamento está na falta de verbas.  

Outra obra prometida a ser realizada pelo PAC foi a urbanização de favelas; 
levando em consideração o novo Estatuto das Cidades. As obras prometidas, até hoje 
não foram realizadas na Favela Pintassilgo. 

A figura 3 de 2002 e a figura 4 de 2009, mostram como a região da Pintassilgo, 
onde poucas casas até agora foram retiradas, e onde obras de urbanização estariam 
sendo prometidas pelo PAC, ainda não foram iniciadas, assim as casas continuam do 
mesmo jeito que já foi descrito anteriormente. 

A figura 9 mostra a Favela Pintassilgo no ano de 2002. 

 
Figura 9: Favela Pintassilgo no ano de 2002 

Fonte: COPIANO, M.J. (2002) 

 

A figura 10 mostra a favela Pintassilgo no ano de 2009, sem muitas mudanças 
no quesito urbanização. 

 
Figura 10: mostra a Favela Pintassilgo no ano de 2009 

Fonte: RALLA, T, M, C.(2009) 
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Para concluir, uma das principais obras prometidas pelo PAC para a melhoria do 
meio ambiente seria a despoluição da Represa Billings e Guarapiranga. Segundo Luis 
Favre (2008) o contrato da despoluição foi assinado em maio de 2008. Até hoje não se 
viu nenhum resquício de despoluição. Na figura 11 do ano de 2007, é perceptível a 
poluição na Represa Billings no Município de São Paulo, neste caso, na parte onde 
ocorre o maior contingente populacional da Represa, e na figura 12, do ano de 2009 
nota-se a mesma poluição da figura de 2007. 

 
A figura 11 mostra a poluição na Represa Billings no Município de São Paulo no 

ano de 2007. 
 

 
Figura 11: Poluição na Represa Billings no Município de São Paulo no ano de 2007 

Fonte: RALLA, T, M, C.(2007) 

 

A figura 12 mostra a poluição nas margens da Represa Billings no Município de 
São Paulo no ano de 2009. 

    
 

 
Figura 12: Poluição  nas margens na Represa Billings no Município de São Paulo no ano de 2009 

Fonte: RALLA, T, M, C.(2009) 
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Conclusões Parciais 

Preliminarmente chega-se a conclusão que até o momento muitos dos impactos 
que poderiam acontecer na área, podem não acontecer, já que a única obra que 
realmente está sendo realizada é a do Rodoanel Trecho Sul, que pode causar muitos 
impactos na sua conclusão, pois se não houver realmente a tentativa de reflorestamento 
na área, o que era até pouco tempo um pouco conservado se torna totalmente destruído, 
o que pode impulsionar um maior crescimento populacional na área.  

Nota-se que para o governo, neste caso Federal, não é muito interessante 
divulgar o Relatório de desenvolvimento das obras, já que no site do governo destinado 
a informar sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, as informações não são 
atualizadas desde Abril de 2008, assim, o único meio de observar as obras de forma 
efetiva é a realização de trabalho de campo nas áreas. E as notícias que são divulgadas 
na imprensa se encontram de forma nebulosa, por exemplo, de liberação de verbas, elas 
são apenas liberadas, mas não se encontram notas sobre o andamento das obras, apenas 
do Rodoanel, que logo já será concluído. Não se sabe na verdade se a responsabilidade é 
dos Municípios ou mesmo dos Estados, que ao receberem a verba Federal não tem 
interesse em divulgar sua realização, já que provavelmente não estão sendo realizadas, 
dessa forma poderiam estar sendo investidas em outros setores, entre outros.  

 Neste mesmo relatório do Governo Federal, um dos objetivos é a despoluição 
da cabeceira do Córrego Guarará, com coleta e afastamento de esgotos sanitários, mas 
segundo o SEMASA (Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infra-estrutura, 
2009), ainda estariam faltando estudos para viabilizar a complementação deste objetivo 
para a área do Parque Miami e Jardim Riviera, então qual seria o sentido de despoluir o 
Córrego Guarará se ainda há despejo de dejetos nele, não só desta região, mas de outras 
também? 

Sobre a urbanização da Favela Pintassilgo, imagina-se que se acontecer poderá 
incentivar uma maior demanda populacional para área, além do Rodoanel Trecho Sul 
também, que será uma via de acesso mais fácil para a cidade de São Paulo, o que poderá 
trazer mais pessoas que não podendo pagar o preço do solo urbano se marginaliza em 
páreas irregulares e perigosas, já que normalmente seus mercados de trabalho são os 
centros das grandes cidades, neste caso Santo André, São Bernardo do Campo e São 
Paulo. 
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