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RESUMO 

 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é uma grande malha urbana composta por 39 

municípios e com uma população estimada em 18,3 milhões de pessoas, sendo o quarto maior 

aglomerado urbano do mundo. Como núcleo desse aglomerado, encontra-se a cidade de São 

Paulo, capital do estado, com uma população estimada em 11 milhões de habitantes. Ao sul 

da cidade está localizada a Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal Bororé - Colônia, 

uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, provedora de importantes serviços 

ecossistêmicos para a região. A criação da APA se deu concomitantemente ao processo de 

licenciamento do trecho sul do Rodoanel Metropolitano Mário Covas (RMMC), que tem 

interferências conflituosas, tanto na sua criação quanto nos processos de gestão territorial. 

Este trabalho objetiva estudar as interferências do licenciamento do Rodoanel na região da 

APA, analisando os conflitos preexistentes à sua implantação e os novos embates gerados, 

destacando os relacionados à implantação do Parque Natural Municipal Itaim. O trabalho é de 

natureza qualitativa envolvendo estudo de caso, fundamentado principalmente em revisão 

bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas. Como resultados, observou-se que a região 

apresenta conflitos de natureza variada, que se tornaram ainda mais complexos com a 

implantação de uma grande obra de infraestrutura. Não obstante a complexidade dos conflitos 

observados, o estudo em questão evidenciou limitações no alcance das políticas públicas 

existentes e nos processos de gestão pública, dificultando os encaminhamentos de soluções 

para os conflitos socioambientais da região. Dentre as recomendações apontadas destaca-se a 

necessidade da introdução de uma nova modalidade de compensação social, ainda não 

contemplada pela legislação, com vistas a suprir carências básicas não atendidas da população 

local. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The Metropolitan Region of São Paulo (MRSP) is a complex urban grid composed by 39 

municipal districts with a population of 18,3 million people, being the fourth largest human 

aglomerate worldwide. The city of São Paulo stands as the nucleus of this agglomerate, with a 

population of 11 million inhabitants. In the Southern part of the city there is a protected 

landscape named Bororé - Colônia which provides important very important ecosystem 

services to the region. The creation of this Protected Landscape occurred almost 

simultaneously to the licensing of the southern section of the Metropolitan Ring Road.  As it 

was anticipated, the ring road construction impacted both the creation of the Protected 

Landscape limiting its borders and the forthcoming territorial management process. The 

purpose  of this research is to study the interferences  of the licensing procedures of the Ring 

Road in the referred Protected Landscape, analyzing the existing conflicts before its 

implementation and also the new  ones generated right afterwards, especially those related to 

the settlement  of the Itaim Municipal Park within this protected landscape. This research is 

qualitative in nature addressing a case study, mainly based on literature review, desk research 

and interviews. It was noticed that the area has been the subject of a number of conflicts over 

the years, and also that the construction of the road ring contributed significantly to increase 

them both in number and complexity. The results of the research showed up limitations in the 

scope of the existing public policies and management procedures which are presently posing 

difficulties to conflicts resolution in the region. Among a number of recommendations 

pointed out, it was highlighted the need of   a social compensation instrument to be introduced 

via regulation in a way to meet some basic demands of the population affected by the Ring 

Road Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Revolução Industrial figura como um importante marco histórico, por significar um 

divisor de águas tanto para as relações intrassociais, do homem com seu semelhante, quanto 

nas relações do homem com seu meio, devido ao aumento exponencial nos métodos de 

produção de bens, à expansão inimaginável do mercado consumidor e à extração ampliada de 

recursos naturais.  

Com o final da Segunda Grande Guerra um novo impulso de ordem tecnológica 

consolidou esse modelo de sociedade alimentada pela voracidade do capital. Nesse contexto, 

sob a égide dos entendimentos vigentes sobre "desenvolvimento" e "progresso", se 

estabeleceu uma nova dinâmica de extração de recursos naturais, produção industrial, 

consumo e descarte, em escala jamais vista neste planeta em tempo algum, e os problemas 

não tardaram a chegar.  

A partir da década de 1960, se intensificaram as discussões sobre os problemas de 

ordem ambiental com a eclosão de conflitos, usos e saberes à luz das externalidades negativas 

que ganhavam mais e mais espaço nos meios científicos - acadêmicos e na mídia. Nos últimos 

vinte anos, a relação recursos naturais - escassez, analisada sob diferentes óticas, revelou de 

forma inconteste as limitações e finitude dos bens naturais. Os impactos negativos da 

"sociedade de consumo", conclama a sociedade a uma necessária revisão paradigmática, que 

incorpore os princípios da sustentabilidade, com a adoção de novas perspectivas tais como a 

redução do consumo desenfreado. Essa revisão ainda se dá de forma lenta e descompassada.  

Atualmente a expansão do sistema capitalista, chamada de globalização, chega a todos 

os quadrantes do planeta, muito além de muros ou cortinas de ferro, revelando o mundo como 

uma aldeia prenhe de complexidades e inter-relações políticas, culturais e socioambientais. Se 

por um lado o avanço científico e tecnológico tem afiançado à humanidade a possibilidade de 

um "desenvolvimento socioeconômico sem limites", a crise ambiental nos obriga a uma 

revisão de valores e ao enfrentamento dos problemas de forma lúcida e coerente, seja em 

virtude de problemas de ordem global como o aquecimento da atmosfera quanto àqueles 

locais, como as inundações e os escorregamentos de encostas.  

No exercício dessa revisão paradigmática, agora sob a os princípios do 

desenvolvimento sustentável, nos encontramos construindo um corpo teórico-científico, 

jurisprudencial e axiológico que satisfaça aos compromissos assumidos pelas sociedades ao 

redor do planeta, muitas vezes a partir de protocolos internacionais ou de conflitos 

socioambientais que ganham a mídia, expondo a face mais perversa do antropocentrismo.  
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Os desafios são muitos. Por um lado a constatação cientifica de que a depleção dos 

recursos naturais coloca em risco a satisfação das necessidades das presentes e futuras 

gerações, e por outro, a chamada "sociedade de consumo" prevalece gerando crescentes 

quantidades de resíduos. Esse modelo se retroalimenta e provoca a exacerbada extração de 

recursos, agravando a situação de desequilíbrio socioambiental e também se situando no cerne 

de conflitos importantes.  

Uma das questões mais importantes na atualidade é o fato de que a maior parte das 

pessoas do mundo de hoje vive em cidades, e esse processo de urbanização é crescente. O 

adensamento urbano além de formar metrópoles e megacidades, tem feito expandir o meio 

urbano de maneira geral. Essa expansão, quando desordenada, compromete a necessária 

manutenção das áreas naturais fornecedoras de bens e serviços ecossistêmicos fundamentais à 

sua sobrevivência.  Tais áreas naturais são hoje meros fragmentos do que foram no passado, 

estando à mercê de diversos vetores de pressão urbana, principalmente a ocupação por 

moradias irregulares e a construção de empreendimentos de significativo impacto ambiental. 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) se situa como o quarto maior 

aglomerado urbano do mundo, ultrapassado apenas pelas regiões metropolitanas de Tóquio, 

Cidade do México e Nova York (SEPE; GOMES, 2008). Ao sul da malha urbana a Área de 

Proteção Ambiental (APA) Municipal Bororé - Colônia, uma Unidade de Conservação de 

Uso Sustentável criada em 2006 e inserida na área de proteção aos mananciais e na Reserva 

da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, figurando como prestadora de 

importantes serviços ecossistêmicos para a Região Metropolitana de São Paulo, como o 

fornecimento de água potável.  

Nas décadas de 1960 e 1970, devido a intensas transformações agrícolas e agrárias no 

país, a cidade de São Paulo testemunhou grandes movimentos migratórios de pessoas vindas 

do campo que se modernizava. A região hoje compreendida pela APA vivenciou um processo 

de ocupação por segregados socioterritoriais, vitimados por políticas públicas equivocadas.  

que passaram a demandar por regularização fundiária e infraestrutura básica, em meio a 

muitos conflitos de ordem socioambiental.  

O processo de licenciamento e construção do Rodoanel Mário Covas - Trecho sul 

modificado provocou um aprofundamento dos conflitos preexistentes. O licenciamento 

provocou interferências no processo de tramitação da Lei de criação da APA e somado aos 

problemas originados na construção do empreendimento, constituíram um quadro de injustiça 

ambiental, penalizando a população local. A construção do Rodoanel também provocou 

diversos problemas tais como a supressão de nascentes, o assoreamento de corpos d'água e o 



13 

 

comprometimento das vias locais provocando novos conflitos. As compensações ambientais 

pelos impactos negativos não mitigáveis do Rodoanel incluíram o plantio compensatório na 

região e a formação de quatro Parques Naturais Municipais; Jaceguava, Varginha, Bororé e 

Itaim; localizados dentro do território da APA Bororé - Colônia. 

As compensações ambientais têm suscitado embates importantes envolvendo atores 

sociais institucionais e não institucionais, evidenciando a fragilidade dos mecanismos 

existentes e fornecendo contribuições para legisladores e gestores públicos. O plantio 

compensatório teve vários problemas, como por exemplo, a alta mortalidade de mudas, 

ficando aquém do esperado devido a falhas técnicas na sua realização. A implantação dos 

Parques Naturais tem sido realizada em meio a dificuldades e conflitos, em especial, aqueles 

originados na falta de especificidades do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 

firmado entre a DERSA e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado.  

O presente trabalho se insere nesse contexto, com o objetivo de analisar por meio de 

um estudo de caso, a dinâmica conflituosa envolvendo diversos atores sociais na região da 

APA Bororé - Colônia. A pesquisa realiza um recorte metodológico no recém-criado Parque 

Natural Municipal Itaim, que se localiza dentro da APA Bororé - Colônia, e nos conflitos 

atuais pertinentes à sua implantação. 

Considera-se que os resultados deste trabalho são relevantes para os responsáveis pelo 

planejamento público e formuladores de políticas públicas, na medida em que oferece 

contribuições a partir de um caso de grande complexidade cujos desdobramentos ainda podem 

ser verificados. A pesquisa também consolida informações e reflexões sobre a problemática 

da urbanização acelerada e a pressão exercida sobre as áreas naturais, tanto em instância 

global como local. Nessa seara, o foco é estreitado nos conflitos socioambientais em áreas 

protegidas, nos mecanismos legais e nas questões geradoras de conflitos. 

A premissa que norteou este trabalho é a de que a região tem apresentado fortes 

componentes de insustentabilidade onde diversos atores sociais se acham envolvidos pela 

ocorrência de conflitos históricos e novos embates, decorrentes de interesses antagônicos e 

disputas pelo espaço entre esses atores. Nesse contexto se insere com grande 

representatividade, o licenciamento e construção do Rodoanel Metropolitano, a criação da 

APA e as demandas do público local em interações que suscitam investigação.  

Em face das informações preliminarmente obtidas sobre a região objeto de estudo foi 

formulada a seguinte questão de pesquisa: 
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Como o licenciamento do Rodoanel Metropolitano interferiu na região da APA 

Bororé - Colônia, acentuando conflitos preexistentes e gerando novos, com destaque para os 

embates na implantação do Parque Natural Municipal Itaim?  

A estrutura da dissertação é a seguinte: o capítulo 1 apresenta a justificativa para a 

pesquisa e os objetivos. O capítulo 2 traz uma revisão da literatura sobre conflitos, e descreve 

algumas abordagens teóricas sobre metodologias de estudo e resolução de conflitos, além de 

introduzir os conceitos de injustiça ambiental e racismo ambiental.  O capítulo 3 apresenta a 

metodologia utilizada, discorrendo detalhadamente sobre a bibliografia e os documentos 

consultados além das entrevistas conduzidas junto aos atores sociais. O capítulo 4 explicita o 

fenômeno da urbanização mundial e sua expansão sobre as áreas naturais, através de dados 

atuais que evidenciam os problemas resultantes pelo crescimento populacional e os desafios 

para a gestão pública para os anos vindouros. Esse capítulo também traz apontamentos sobre 

a relação existente entre a expansão urbana e o comprometimento dos serviços ecossistêmicos 

necessários e finaliza com reflexões acerca dos fundamentos da sustentabilidade e sua 

contribuição para uma revisão paradigmática do planejamento urbano. O capítulo 5 apresenta 

um breve histórico dos processos de ocupação espacial da cidade de são Paulo e vetor sul, 

destacando o impactante processo de periferização. O capítulo 6 realiza uma caracterização 

socioambiental da região da APA Bororé - Colônia e seus conflitos proporcionando o 

entendimento sobre as compensações do Rodoanel Metropolitano. O capítulo 7 consolida uma 

explicação sobre os fatos que determinaram a criação do Parque Natural Municipal Itaim e 

apresenta os conflitos socioambientais na região do Parque, no momento em que se dá a sua 

implantação.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é estudar as interferências do licenciamento do 

Rodoanel Metropolitano na região da APA Bororé - Colônia, analisando os conflitos 

preexistentes à implantação do empreendimento e os novos embates gerados, neste caso, 

destacando os relacionados à implantação do Parque Natural Municipal Itaim 

Os objetivos secundários são os seguintes: 

a) Identificação e caracterização dos conflitos preexistentes ao licenciamento e implantação 

do Rodoanel, na região da APA; 

b) Identificação e caracterização dos conflitos decorrentes do licenciamento e implantação 

do Rodoanel; 
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c) Identificação e caracterização dos conflitos relacionados à implantação do Parque Natural 

Municipal Itaim; 

d) Análise conjunta dos embates e suas inter-relações, baseada em abordagens teóricas 

oriundas da literatura, sob uma perspectiva histórica, técnica e política; 

e) Identificação e sugestão de contribuições de caráter técnico e político, relacionadas à 

gestão de conflitos, relevantes para planejadores, gestores e formuladores de políticas 

públicas. 
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2 O ESTUDO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS - IMPORTÂNCIA PARA A 

GESTÃO PÚBLICA 

 

O conteúdo do presente capítulo foi dividido nos seguintes tópicos: 2.1 Conceituação e 

breve histórico sobre o estudo dos conflitos;  2.2 Algumas abordagens teóricas do estudo dos 

conflitos; 2.3 Algumas abordagens teóricas para a resolução de conflitos; 2.4  Injustiça 

ambiental e racismo ambiental. O tópico sobre injustiça ambiental merece atenção especial 

neste trabalho, por figurar como um dos mais importantes geradores de conflitos 

socioambientais. 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO E BREVE HISTÓRICO DO ESTUDO DOS CONFLITOS 

  

Para Wilmot e Hocker (2011) o conflito é um embate entre dois ou mais indivíduos 

interdependentes acerca de uma incompatibilidade percebida de crenças, valores e metas, ou 

sobre as diferenças existentes em função de desejos por estima, controle e conexão. Moreira e 

Andrade (2008) dizem que "conflito" pode ser interpretado como o resultado de situações 

antagônicas que contrapõem diferentes sujeitos, diferentes interesses ou sentimentos 

contrários.  Mayer (2001) destaca que os conflitos podem ser entendidos como ações que 

tomamos para expressar nossos sentimentos, articular nossas percepções, e obter nossas 

necessidades atendidas de uma forma que tem o potencial de interferir com a capacidade de 

outra pessoa para obter suas necessidades atendidas, podendo ser um exercício de poder, uma 

ação violenta e ser destrutivo. Por outro lado, o comportamento também pode ser conciliador, 

construtivo e amigável. "[...] os conflitos são parte integrante da interação humana, é preciso 

aprender a gerenciá-los, lidar com eles de uma forma que vai impedir a escalada da 

destruição, e a trazer ideias inovadoras e criativas para resolvê-los" (SHAMIR, 2003, p.2, 

tradução nossa). 

Para Platiau et al. (2005), os conflitos modernos, principalmente os socioambientais, 

são inerentes à própria formação do modelo de sociedade em voga, havendo também estado 

presentes ao longo de toda a história da humanidade.  

 

Estiveram presentes na constituição dos hominídeos, em constante luta contra as 
intempéries da natureza, a escassez de bens e as ameaças dos predadores.  O conflito 
aparece ainda no centro das grandes religiões, inclusive o Cristianismo. O conflito 
atravessa a vida de Cristo, de Pedro, de Judas e Pilatos, de Paulo, entre outros. Nas 
artes, o conflito está presente desde as suas origens. Ele é o cerne das tragédias 
gregas, desde Édipo até Helena de Tróia, e de toda a grande literatura, de Cícero a 
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Dostoievski, passando por Shakespeare.  Para alguns analistas, a vida humana em 
seu cotidiano é um permanente conflito entre as pulsões da morte e da vida. A 
própria origem da vida tem no conflito a sua base (PLATIAU et al., 2005, p. 52). 

 

Os estudos sobre conflitos estão entre os mais antigos na história do homem, tendo seu 

lugar na pauta de estudiosos antes mesmo da formação das escolas de pensamento da Grécia 

antiga. Os estrategistas de guerra elaboravam suas teorias pré-militares sobre formas de 

ataque e defesa e ao longo da história da humanidade, diversos campos do conhecimento, da 

Psicologia à Economia, contribuíram para a interpretação de conflitos, fossem entre 

indivíduos, grupos sociais ou Estados. A partir de 1800, a acentuada expansão da população 

humana, o crescimento do conhecimento científico utilizado na fabricação de armamentos e o 

surgimento do Estado - Nação, contribuíram para a expansão dos conflitos e também para o 

surgimento de primeiro mecanismo de regulação de conflitos entre sociedades, a diplomacia.  

A diplomacia significou, pela primeira vez, a aplicação de uma visão analítica racional para o 

entendimento e a gestão de conflitos, no caso os conflitos entre nações. Da mesma forma que 

os conflitos sociais se intensificaram também se desenvolveu a capacidade humana de 

interpretar e intervir em situações conflituosas (BARBANTI JUNIOR, 2002).  

 

Após a Guerra tem início um período de expansão dos direitos civis, e temas de 
interesse comum e difuso são regulamentados na sociedade americana, tais como os 
direitos étnicos, dos portadores de deficiência física, os direitos relativos às 
diferenças de gênero e às questões ambientais. Como resposta ao movimento negro 
no sul dos EUA, o governo americano cria o Community Relations Division, para 
fazer a mediação de conflitos inter-raciais. Nas décadas de 1960 e 1970 surgem os 
processos de mobilização social que procuram o empoderamento de grupos 
desprivilegiados na sociedade americana. “Power to the people” e “black power” são 
expressões desse empoderamento que resultou num grande aumento (da 
visibilidade) de conflitos inter-grupais, inter-pessoais, entre indivíduos e 
organizações privadas e entre todos (BARBANTI JUNIOR, 2002, p. 9). 

 

Pode-se dizer que na era moderna, a gestão metodológica de conflitos tem três marcos 

históricos mais destacados: (i) a criação do Serviço (Federal) de Mediação e Conciliação, nos 

EUA, impulsionado pelas questões pertinentes aos processos de negociação coletiva 

trabalhista que chegaram em grande volume às instâncias judiciais na época da Grande 

Depressão; (ii) a constituição da Organização das Nações Unidas para, dentre outras funções, 

compreender e mediar os conflitos internacionais; e (iii) a criação do Peace Research 

Institute, em Oslo, Noruega, o primeiro centro de estudos destinado inteiramente à análise de 

conflitos (BARBANTI JUNIOR, 2002). 
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Se os conflitos têm estado com a sociedade humana ao longo de sua história, esta 

também tem desenvolvido diferentes abordagens para lidar com os conflitos, tais como a 

dialética de Karl Marx e o satyagraha (resistência não violenta) de Mahatma Ghandi. Ghandi 

por sua vez se inspirou no Manifesto da Desobediência Civil (1849) escrito pelo pensador 

norte-americano Henry David Thoreau, que o escreveu como protesto em virtude de conflitos 

com um governo que ele considerava opressor (BARBANTI JUNIOR, 2002; 

BERNARDELLI JUNIOR, 2009). 

A partir da segunda metade do século XIX, questões ambientais como a economia dos 

recursos naturais e também as relações dos seres vivos com o meio em que vivem, fizeram do 

meio ambiente um campo de estudos mais aprofundados. Os estudiosos trouxeram à luz das 

discussões a questão ambiental através da equação recurso-escassez, convergindo para o 

entendimento de que o meio ambiente se constitui de recursos da natureza vitais para a 

manutenção da sociedade, figurando sob a tutela jurídica do Estado e, portanto, recursos não 

passíveis de apropriação individual. Esses estudos deram alma às ações de controle e de 

proteção dos recursos naturais como a principal via de manutenção desses bens e de resolução 

dos conflitos ambientais (BERNARDELLI JUNIOR, 2009).  

 

O desenvolvimento do entendimento do meio ambiente como bem, converge para a 
constatação de que o meio ambiente constitui-se, teoricamente e por força de 
legislação internacional, em recursos da natureza não passíveis de apropriação 
individual. A justificativa para a não apropriação individual reside no fato de que de 
tais recursos depende, direta ou indiretamente, o bem estar da sociedade como um 
todo.  
Em face de múltiplos jogos de interesses, muitas vezes, os recursos naturais passam 
a ser objetos de apropriação privada e de usos diversos e conflitantes, destacando-se 
o meio ambiente, ou melhor, a gestão ambiental, como um campo de tensão 
permanente entre interesses individuais e coletivos (BERNARDELLI JUNIOR, 
2009).  
  

Esses fatos propiciam o entendimento de uma nova classe de conflitos, os conflitos 

ambientais ou socioambientais, aqueles cujas questões de ordem social ou econômica revelam 

interações com o meio ambiente. 

 

No que se refere aos aspectos conceituais, observa-se que não existe uma definição 
clara, precisa e única de conflitos ambientais. Nota-se, por exemplo, a utilização de 
conflitos ambientais e de conflitos socioambientais praticamente como sinônimos.  
Alguns autores defendem que a denominação mais adequada é a de conflitos 
socioambientais pelo fato de todo conflito ambiental ter uma forte conotação social 
(RUIZ et al., 2011, p.2). 
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Little (2001) diz que na análise desses conflitos, três dimensões básicas devem ser 

consideradas, são elas:  

f) o mundo biofísico e os ciclos naturais;  

g) o mundo do homem com suas estruturas sociais;  

h) o relacionamento dinâmico e interdependente entre estes ambos os mundos.  

Os conflitos são dinâmicos e podem se transformar a uma velocidade espantosa, assim 

como também, podem ser "gestados" por longos períodos de tempo passando despercebidos 

até que subitamente venham a explodir em violência aberta. O processo da escalada dos 

conflitos é complexo e imprevisível. Sempre podem surgir novas questões entre as partes em 

conflito como a alimentação interna (intragrupos) de lutas, a alteração de táticas e metas. 

Comumente existem os conflitos secundários que acabam vindo à tona (RAMSBOTHAM; 

WOODHOUSE; MIALL, 2011). A Figura 1 é um modelo que significa uma simplificação da 

escalada dos conflitos onde se tem a partir das diferenças iniciais toda uma transformação e 

intensificação do conflito podendo vir a culminar com violência e guerra; depois o processo 

de diminuição gradual da agressividade até que se chegue à reconciliação (quando possível). 

 

FIGURA 1 - Escalada dos conflitos - Intensificação e diminuição do grau de agressividade. 

 

FONTE: RAMSBOTHAM; WOODHOUSE; MIALL, 2011, p.23 - Traduzido pelo autor. 
 

Odell, Mather e Muth (2005) afirmam que o aumento da frequência dos conflitos por 

recursos naturais tem sido alimentado por legislação ambígua, conhecimento científico 

insuficiente, problemas de competência institucional e diferenças de valores das partes 

interessadas. Segundo Rus (2012), estimativas demonstram que mais de uma em cada cinco 

guerras ao redor do mundo são motivadas por questões atinentes tanto aos recursos naturais 

renováveis, quanto aos recursos não renováveis. 

 Os conflitos ambientais ou socioambientais, ambos os termos aqui tomados com o 

mesmo sentido, se revelam altamente complexos e ainda carentes de estudos que revelem suas 
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facetas e atualizem as ferramentas para sua resolução. Assim sendo, o estudo dos conflitos e o 

desenvolvimento de ferramentas e estratégias para sua resolução são imprescindíveis para a 

transformação da sociedade sob os princípios da sustentabilidade, uma vez que a 

intensificação desses conflitos concorre para a violência que pode comprometer quaisquer 

projetos futuros. 
 

O estresse ambiental por si só não necessariamente desencadeia conflitos violentos. 
A evidência sugere que ele conduz ao conflito violento quando se combina com a 
má gestão pública e com a fragmentação social, tipicamente ao longo de cisões 
étnicas e políticas latentes. Além disso, a distribuição espacial do estresse ambiental 
contemporâneo é generalizada, mas não uniforme, e as tendências modernas indicam 
que a violência originada pelo estresse do ambiente tem se concentrado 
mundialmente nas regiões em desenvolvimento, com extrema fragmentação e 
estratificação social (Homer-Dixon, 1999; Gleditsch et al 2007) (KRAKOWKA; 
HEIMEL; GALGANO, 2012, p.23, tradução nossa, grifo nosso).  
 

Segundo o Mapa da Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (LESSA, 2013) elaborado 

pela Fiocruz em parceria com a ONG Fase, atualmente o Brasil conta com 343 conflitos 

ambientais com impacto na saúde coletiva. Desses, 30,99% estão em áreas urbanas, 60,85% 

em áreas rurais e 8,17% em áreas com características não definidas. Em termos de grupos 

atingidos por esses conflitos, temos a população indígena com 33,67%, os agricultores 

familiares com 31,99% e os quilombolas com 21,55%. 

 

2.2 ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE O ESTUDO DOS CONFLITOS  

 

Mayer (2001) diz que existem cinco forças básicas, ou fontes de conflito:  

a) a comunicação;  

b) as emoções;  

c) os valores; 

d) as estruturas em que as interações ocorrem; 

e) a história. 

Mayer (2001) também acrescenta que o conflito pode ser visto como uma ocorrência 

em três dimensões simultâneas:  

a) dimensão cognitiva (percepção);  

b) dimensão emocional (sentimento);  

c) dimensão comportamental (ação).  

Essa perspectiva tridimensional pode ajudar a compreender as complexidades do 

conflito já que em muitas vezes o conflito parece se manifestar em direções contraditórias. 
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No que se refere à categorização os conflitos ambientais segundo sua gênese, 

Herculano (2006) propõe uma tipologia de conflitos ambientais, pautada na literatura, com 

cinco grupos de origens, a saber: 

a) conflitos oriundos de grandes empreendimentos capazes de causar rupturas no modo 

tradicional de se viver no local, tais como a construção de barragens para hidroelétricas, 

vias de tráfego massivo (rodovias, ferrovias, aeroportos etc.), usinas nucleares, fábricas 

poluentes, incineradores, descarte de resíduos, complexos turísticos etc.; 

b) conflitos originados da percepção de que existe um risco crônico e da deterioração de 

sistemas de vida. São exemplos aqueles conflitos onde moradias se acham em sítios 

contaminados, solos desertificados, onde há dejetos/resíduos contaminantes na água, ar e 

solo ou onde existem substâncias tóxicas no processo de trabalho (agrotóxicos, benzeno, 

amianto etc.) e evidência de doenças crônicas delas decorrentes; 

c) conflitos relativos à ocorrência de acidentes e da luta por sua remediação seja por grandes 

acidentes químicos (descontaminação, indenizações, realocações de refugiados ambientais 

etc.) ou por catástrofes naturais ocorridas por influência da ação antrópica (enchentes, 

deslizamentos, desertificação de solos);  

d) conflitos que têm por origem as transformações da paisagem, nas alterações climáticas e 

das formas de vida (belezas cênicas e biodiversidade natural), significando as lutas por 

políticas de conservação ou preservação, conflitos sobre ética e ciência etc.;  

e) conflitos resultantes das implicações de uma escolha para regulação e gestão dos recursos 

(perfil dos atores, aplicabilidade e eficácia), onde se destacam questões como empresas 

capitalistas versus cooperativas, regiões políticas versus regiões geofísicas etc. 

O'Leary, Amsler e Kopell (2005) também tratam da gênese dos conflitos, contudo, 

com uma abordagem diferente de Herculano. Para os autores, as disputas ambientais podem 

ser classificadas como upstream, midstream, ou downstream. Os conflitos ambientais 

upstream são aqueles que envolvem o planejamento ou políticas públicas, podendo significar 

a criação e implantação de políticas governamentais sobre o meio ambiente, recursos naturais, 

saúde ou segurança em instância nacional, estadual, regional, ou local. Os conflitos 

ambientais midstream envolvem permissões de cunho administrativo, como a concessão de 

licenças ambientais ou isenções. Já os conflitos ambientais downstream são muitas vezes 

sobre o cumprimento e execução. Eles podem envolver a maneira como as pessoas usam a 

terra, a alocação ou distribuição de recursos naturais, a localização de plantas industriais ou 

outras instalações de grande porte. Conflitos downstream podem também envolver a 

prevenção, a limpeza, e as consequências da poluição do ar, solo ou água. 
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Mitchell (2005) observa que a maior parte dos analistas que escrevem sobre as causas 

ou as fontes originadoras de conflitos sociais concordam que as mudanças, principalmente as 

extensas e / ou repentinas, são geradoras de conflitos. Como exemplo tem-se as ocorrências 

naturais, que podem ou não ser produto de alterações antrópicas no meio natural (como os 

grandes escorregamentos de encostas) ou intervenções planejadas (como as grandes obras de 

engenharia). 

 

Escrevendo no início dos anos 1960, Mancur Olson apontou que o desenvolvimento 
econômico tende atualmente a produzir instabilidade e conflitos, ao invés de 
estabilidade e contentamento, em parte porque as "benesses" originadas no 
crescimento serão quase certamente mal distribuídas, como o são os "males". 
Muitos indivíduos e grupos, incluindo alguns que já tinham certo destaque e 
influência, se verão marginalizados através de tal mudança (Olson 1963) 
(MITCHELL, 2005, p.4, tradução nossa, grifo nosso). 
 

Mitchell (2005) complementa dizendo que na análise da gênese desses conflitos 

sociais, há três aspectos que importam diretamente:  

a) a natureza da alteração;  

b) a intensidade da mudança;  

c) a rapidez da alteração. 

O estudo sistemático do conflito exige uma abordagem metodológica. Little (2004; 

2006) propõe a abordagem um conflito a partir de sua análise etnográfica, dizendo que a meta 

é a realização de uma análise ecológica do conflito de modo a: 

a) identificar e diferenciar os diversos atores socioambientais envolvidos; 

b) incorporar os múltiplos pontos de vista e interesses desses atores; 

c) mapear suas relações entre diferentes níveis;  

d) documentar a história do conflito, com suas alianças, acomodações, negociações e suas 

rupturas.  

A metodologia da análise etnográfica proposta pelo autor pode ser assim descrita: 

a) identificação e análise dos principais atores sociais envolvidos no conflito; 

b) sobre a identificação dos atores envolvidos, Little diz: 

 

Além de incorporar os grupos sociais marginalizados, a etnografia multiator deve 
apresentar os atores sociais “fantasmagóricos” que não estão presentes 
fisicamente no sítio do conflito, mas que exercem uma influência nele à 
distância (LITTLE, 2006, p.93, grifo nosso). 
 

Diz também que "[...] um passo seguinte consiste na análise dos atores sociais e na 

descrição das suas distintas cotas de poder" (LITTLE, 2006, p.93). 
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c) identificação dos interesses e reivindicações em torno dos recursos naturais e do território; 

d) levantamento das interações entre cada um dos atores sociais dentro da arena política.  

Em relação às interações, Little diz que é importante "[...] identificar também os 

distintos discursos em choque e suas respectivas bases de legitimidade cultural e política, 

sejam elas explícitas ou implícitas" (LITTLE, 2006, p.93). 

Ainda em relação às interações entre os diversos atores sociais e o exercício das cotas 

de poder de cada ator, Little diz que: 

 

Em muitos casos, o exercício do poder não acontece em arenas formais, obrigando o 
pesquisador a descobrir os jogos ocultos de poder, seja nos arquivos oficiais do 
Estado, como ocorre nos casos de grilagem de terras, seja na escuridão da noite num 
acampamento rural, como em casos de assassinatos por jagunços (LITTLE, 2006, 
p.93). 
 

Um aspecto importante destacado por Little é a instância de articulação de um ator 

social. O autor diz que "Um ator social pode funcionar nos níveis de articulação local, 

regional, nacional ou global. Em geral, cada ator social tem um nível específico que serve 

como seu principal nível de funcionamento e eficácia política" (LITTLE, 2006, p.94-95). As 

relações podem ainda se articular num nível superior ou inferior e é importante "mapear os 

conexões transníveis fractais superiores e inferiores que os atores desenvolvem" (LITTLE, 

2006, p.96). 

 
"Atores sociais locais podem 'pular' níveis ao convocar atores sociais operando no 
nível internacional que têm interesses afins e assim circundar atores sociais 
regionais ou nacionais hostis" (LITTLE, 2006, p.95). 

 

Outra distinção importante proposta por Little é quanto ao tipo de etnografia em 

prática, trata-se da etnografia multiator. Na etnografia multissítio "[...] onde o etnógrafo segue 

um grupo social nas suas manifestações culturais em distintas partes do mundo". "[...] a 

delimitação de etnografia multissítio é dada pelo grupo social sendo estudado [...]" (LITTLE, 

2006, p.96), já no caso da etnografia multiator, a delimitação é dada pela dinâmica do conflito 

em si, isto é, o foco é no conflito.  

Herculano (2006) também propõe uma metodologia para analisar os conflitos, que 

guarda muitas semelhanças com a proposta de Little. Essa metodologia se consiste nas 

seguintes etapas: 

a) identificação, descrição e análise dos atores sociais envolvidos, com foco nos interesses 

econômicos e ambientais, bem como, na quantidade e tipo de poder que eles têm à sua 

disposição; 
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b) identificação, descrição e análise dos agentes naturais envolvidos no conflito (áreas, 

ecossistemas afetados etc.);  

c) análise das relações sociais, políticas e econômicas entre os atores envolvidos no conflito;  

d) identificação do grau de institucionalização do conflito (processos judiciais, inquéritos no 

Ministério Público etc.);  

e) identificação do grau de divulgação do conflito pelos meios de comunicação.  

f) verificação dos tipos de tratamento dados ao conflito, tais como: soluções técnicas 

(descontaminação, obras); de justiça (remediação, indenização); soluções de continuidade 

(violência, evasão da população afetada etc.). 

 

2.3 ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  

 

"A resolução de conflitos fornece técnicas para lidar com disputas de uma maneira que 

não violenta, evitando a dominação ou opressão de uma parte sobre a outra, e, em vez de 

tomar um partido, visa atender às necessidades humanas de todos" (SANSON; 

BRETHERTON, 2001, p.1). Conforme Shamir (2003) alguns conflitos são de difícil solução, 

podendo durar vários anos, não obstante causarem grandes perdas de recursos e mesmo de 

vidas humanas.  

 

De acordo com um estudo da Universidade de Stanford (Arrow et al, 1995), existem 
três categorias de barreiras para a resolução de conflitos: 

• Barreiras táticas e estratégicas - alimentado pelos esforços das partes para 
maximizar os ganhos de curto ou longo prazo. 

• Barreiras psicológicas - decorrem de diferenças de identidade social, 
necessidades, medo, interpretação, valores e percepções um do outro. 

• Barreiras organizacionais, institucionais e estruturais - essas podem 
interromper a transferência de informações, e impedir os líderes de tomar decisões 
que sejam do interesse das partes em disputa. 
Um conflito pode trazer o potencial para uma grande disputa futura e ao 
mesmo tempo ele também contém a possibilidade de cooperação criativa para o 
futuro, desde que as partes procurem a "solução ganha-ganha". (SHAMIR, 
2003, p.3, tradução nossa, grifo nosso). 

 

As abordagens que tratam da resolução dos conflitos, objetivam estabelecer 

metodologias de negociação. A estrutura e os processos de negociação são fundamentalmente 

os mesmos, tanto no nível pessoal, quanto no nível empresarial e diplomático. Lewicki, 

Saunders e Minton (2008) afirmam que as negociações ocorrem por duas razões: 

a) para criar algo novo que nenhuma das partes poderia fazer sozinha;  

b) para resolver um problema ou uma disputa entre as partes.  
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Existem várias características comuns a todas as situações de negociação, são elas: 
(i) há duas ou mais partes envolvidas; (ii) existe um conflito de interesses entre as 
partes; (iii) As partes negociam objetivando obter um melhor negócio (iv) as partes, 
ao menos por um momento, preferem realizar um acordo; (v) ao longo da 
negociação as partes esperam dar e receber; (vi) uma negociação bem sucedida 
envolve a gestão de intangíveis (como a necessidade de uma boa aparência), bem 
como, os tangíveis (como os termos do acordo) (LEWICKI; SAUNDERS; 
MINTON, 2008.p.3, tradução nossa). 

 

Herculano (2006) apresenta as atitude possíveis em relação a um conflito, são elas: a 

ocultação, a repressão, a manipulação política, a confrontação, a busca de parcerias e alianças, 

o diálogo, a cooperação, a negociação, a mediação e a criação de legislação para prevenção e 

remediação.  

Para Sanson e Bretherton (2001) há quatro princípios básicos que compõem a maioria 

das abordagens para a resolução de conflitos:  

a) a resolução de conflitos é um esforço cooperativo;  

b) as soluções procuradas são integrativas;  

c) é fundamentada na compreensão dos interesses de todas as partes; 

d) tanto o processo quanto o seu resultado são construídos de forma não violenta. 

Quando duas partes estão discutindo suas diferenças reagindo uma a outra, é fácil 

entrarem numa espiral de hostilidades. A entrada de uma terceira parte (mediador) pode 

alterar a estrutura do conflito e permitir um padrão diferente de comunicação, de maneira que 

esse terceiro pode filtrar as mensagens, atitudes e comportamentos das partes em conflito 

(RAMSBOTHAM; WOODHOUSE; MIALL, 2011). A Figura 2 ilustra duas atuações de 

terceiros, como árbitros ou como mediadores / facilitadores. Como árbitros (com ou sem o 

consentimento das partes em conflito) a ação sobre as partes em conflito é coercitiva, já a 

mediação, objetiva tentar facilitar as negociações mediando a relação entre as partes de forma 

não coercitiva. 
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FIGURA 2 - Intervenção de terceira parte - Coercitiva e não coercitiva. 

 

FONTE: RAMSBOTHAM; WOODHOUSE; MIALL, 2011, p.23 - Traduzido pelo autor. 

 

Conforme Lutz, Babbitt e Hannum (2003) os mediadores / facilitadores de conflitos 

são provenientes de uma multiplicidade de campos. São estudiosos e profissionais das 

ciências sociais, do direito e até mesmo das ciências da saúde. Os autores destacam cinco 

princípios vitais para a efetividade das negociações e que devem estar na mente e no conjunto 

de práticas do mediador e/ou facilitador de conflitos, são eles: 

a) princípio da participação - a negociação mais eficaz é fundamentada em processos de 

decisão nos quais as partes têm participação direta no resultado e estão ativamente 

engajadas; 

b) princípio da inclusão - aborda não a maneira de participar, mas quem participa, incluindo 

as partes interessadas tanto quanto possível, mesmo aqueles que podem ser 

potencialmente perturbadores, com o fundamento de se deixados à margem terão maior 

incentivo para minar qualquer acordo que venha a ser atingido; 

c) princípio do empoderamento - a eficácia do diálogo pode ser comprometida pela falta de 

experiência ou recursos de uma ou mais partes. Deve-se ajudar a equilibrar os lados 

fazendo uso de ferramentas de ensino, treinamento e coaching no processo para 

maximizar a eficácia da atuação das partes e fornecer uma base mais sólida para que as 

negociações prossigam; 

d) princípio da sensibilidade cultural - a maioria das culturas existentes têm métodos 

próprios para lidar com o conflito, podendo ser muito úteis e mais duradouras. Assim 
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sendo, é muito importante conhecer tais práticas, usá-las e aperfeiçoá-las na medida do 

possível; 

e) princípio da equidade - o mediador deve tratar todas as partes à mesa com igual respeito, 

dando a cada uma o mesmo tempo e atenção, mesmo que haja diferenças de poder entre 

elas.  

Assad e Nascimento (2011) ao tratarem do processo de facilitação na gestão de 

conflitos, falam que existem duas correntes em voga. Uma corrente tem o enfoque preciso na 

obtenção de resultados quantificáveis e a outra é orientada para a qualidade da intervenção e 

empoderamento das partes. 

 

O processo de facilitação na gestão de conflitos socioambientais tem hoje duas 
correntes básicas, a de resolução (the problem-solving approach) e a de 
transformação (the transformative approach) do conflito (COHN, 2002). A primeira 
está comprometida com a obtenção de resultado para o conflito, com claras 
limitações: a estreiteza do escopo, o rígido foco em resultados quantificáveis e a 
tentativa de eliminar o risco. Já a segunda, a de transformação, aqui adotada, 
enfatiza a capacidade de intervir para iniciar e ensejar crescimento social. As partes 
são ajudadas a se ‘empoderar’ e criar mecanismos para definir as questões e decidir 
acordos por meio de um entendimento das perspectivas de cada parte (ASSAD; 
NASCIMENTO, 2011, p.206). 

 

Segundo Lewicki, Saunders e Minton (2008), para que as partes tenham sucesso na 

negociação, é necessário que estejam prontas para negociar. Para tanto é necessário um 

planejamento eficaz e o cumprimento de etapas específicas, são elas: 

a) definição de questões a serem tratadas; 

b) desenvolvimento das questões e definição de um "mix de negociação"; 

c) definição de interesses; 

d) consultas aos outros envolvidos; 

e) identificação dos limites; 

f) definição de metas; 

g) desenvolvimento de argumentos de apoio;  

h) análise da outra parte. 

Lewicki, Saunders e Minton (2008), também postulam que a estrutura fundamental de 

uma negociação integrativa permite às partes alcançarem seus objetivos, requerendo um 

processo diferente da negociação distributiva. O eixo central desse modelo exige que em seu 

processo sejam necessariamente considerados: 

a) a criação de um fluxo livre de informações; 

b) a tentativa do entendimento das reais necessidades do outro negociador e objetivos; 
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c) que sejam enfatizados os pontos em comum entre as partes para minimizar a diferença; 

d) que se busque soluções que atendam as metas e objetivos de ambos os lados. 

 

Há quatro etapas principais no processo de negociação integrativa: 
1. Identificar e definir o problema. 

• Definir o problema de uma forma que é mutuamente aceitável para ambos 
os lados; 

• Manter a declaração do problema limpo e simples; 
• Indicar o problema como um objetivo e identificar os obstáculos para 

alcançar este objetivo; 
• Despersonalizar o problema; 
• Separar a definição do problema a partir da busca de solução. 

2. Compreender o problema e trazer os interesses e necessidades para o escopo (o 
foco em interesses permitirá que as partes irem além das posições de abertura e 
exigências para determinar que as partes querem verdadeiramente, e o que precisam 
realmente deve ser satisfeito). 
3. Gerar soluções alternativas para o problema (táticas como compensação 
inespecífica, reduzir os custos para o cumprimento, encontrar uma solução de 
alternativa). 
4. Avaliar as alternativas e selecionar entre elas. 

• Apontar o conjunto de opções para solução dos problemas; 
• Concordar com os critérios antes de avaliar as opções; 
• Avaliar soluções na base da qualidade e aceitabilidade; 
• Estar disposto a justificar preferências pessoais; 
• Estar alerta para a influência dos ativos intangíveis na seleção de opções; 
• Utilizar subgrupos para avaliar questões complexas; 
• Ter tempo para pausas de descanso; 
• Explorar diferentes formas de realizar trocas; 
• Manter decisões provisórias e condicionais até que todos os aspectos da 

proposta final estejam completos; 
• Minimizar a formalidade e registro até que o acordo final seja fechado 

(LEWICKI; SAUNDERS; MINTON, 2008, p.6, tradução nossa). 
 

Conforme Shamir (2003), a Resolução Alternativa de Disputas (Alternative Dispute 

Resolution - ADR) é uma metodologia de resolução de conflitos que tem ao longo dos últimos 

30 anos, ganhado espaço no mundo, havendo sido incorporada primeiramente pelo sistema 

jurídico dos Estados Unidos para depois admitir a atuação de mediadores. Um ato do 

Congresso Norte Americano de 1990, obriga os órgãos federais a recorrer à mediação em 

casos civis, antes de irem para o tribunal, e muitos Estados aprovaram uma lei exigindo a 

mediação obrigatória. No setor privado, muitas grandes empresas americanas e multinacionais 

assinaram um compromisso de mediação para formalização de acordos antes de levarem suas 

pendências para o tribunal. A metodologia incorpora os seguintes princípios: 

a) relação interesses - necessidades - os interesses são as necessidades (comida, abrigo, 

segurança etc.), como também, desejos, aspirações, medos, esperanças e preocupações. 

Posições são o que queremos e exigimos. Os interesses são as razões que se encontram 

por trás da posição. Ao negociar com base em interesses, as partes terão que,  
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- distinguir entre posições e interesses; 

- mudar de posições para interesses; 

- listar todos os interesses de acordo com a prioridade; 

- pensar em posições como apenas uma das muitas formas de se solucionar o problema; 

b) alternativas - as alternativas são as ações tomadas fora das negociações, isoladamente ou 

um terceiro parceiro, sem a participação da parte com quem se negocia. A alternativa 

encerra o melhor resultado para cada parte, chamado de "Melhor Alternativa para um 

Acordo Negociado" ou MAAN (Best Alternative To a Negotiated Agreement - BATNA).  

O MAAN deve ser realista, fundamentando outras reflexões tais como,  

- quais são as melhores alternativas, caso a negociação chegue a um impasse? 

- qual acordo pode ser considerado tão bom quanto meu MAAN?  

c) opções - as opções são possibilidades de resultados que as partes concordam em 

considerar durante as negociações, podendo ampliar a formulação de acordos e criar valor 

com pouco ou nenhum custo adicional para as partes. A análise das opções pode ser 

alicerçada nas seguintes técnicas, 

- realização de brainstorming entre as partes para gerar uma lista de opções; 

- foco nos interesses, a fim de gerar uma ampla gama de opções para escolher; 

d) padrões e critérios - devem ser objetivos e usados nas negociações para conferir ao 

processo a o caráter de justiça e legitimidade, o que pode incluir,  

- o valor de mercado de um ativo ou um recurso; 

- a legislação pertinente ao assunto discutido; 

- parecer de um perito. 

e) comunicação - se refere a todos os meios pelos quais as partes se comunicam umas com as 

outras, incluindo palavras faladas, nível e tom de voz, linguagem corporal, e quaisquer 

outros meios que os partidos usem. Para considerar estes aspectos deve-se, 

- estar atento a todos os sinais da comunicação; 

- falar claramente e exercitar a "escuta ativa" 1; 

                                                           
1
 A escuta ativa (active listening) significa calar nossas vozes interiores e realmente ouvir a outra pessoa, nos 
permitindo de fato aprender com e sobre a outra parte. Seu exercício se dá ao ouvir atentamente o outro 
demonstrando interesse pelo que a pessoa tem a dizer, compreensão pela maneira como se sente, pelas suas 
posições e prioridades (SHAMIR, 2003, p.10). 
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f) relacionamento - a dinâmica interpessoal e intergrupal entre todas as partes devem ser 

adequadamente consideradas no planejamento do processo de negociação.  

g) acordo e Compromisso - um acordo deve ser específico, realista, operacional, claro e 

entendido por todas as partes, significando um comprometimento. A formulação de 

acordos e compromissos pode suscitar as seguintes questões,  

- o acordo antecipa futuras contingências de maneira a evitar surpresas e decepções que 

podem resultar em motivação para não mantê-lo? 

- falta autoridade para assinar o acordo? 

- a outra parte tem a autoridade para assinar este acordo? 

- é válido um acordo provisório que cobre apenas a parte das questões e deixa outras para um 

novo acordo e final? 

Atores sociais têm diferentes cotas de poder que podem ser exercitados nos mais 

variados momentos ao longo dos embates conflituosos. French e Raven (1959) relacionam 

cinco tipos de poder: 

a) poder de recompensa - trata-se da capacidade ou influência do ator para proporcionar ou 

mediar recompensas;  

b) poder coercitivo - trata-se da capacidade ou influência do ator para proporcionar ou 

mediar punições;  

c) poder legítimo - trata-se da capacidade do agente de prescrever comportamentos;  

d) poder de referência - trata-se da capacidade do ator de exercer influência em virtude de 

um processo de identificação com sua postura, valores etc.; é o poder exercido através da 

admiração;  

e) poder de especialista - trata-se da capacidade ou influência do ator em função de sua 

habilidade, experiência ou conhecimento.  

Registram-se também de forma breve, duas abordagens aplicadas a negociações 

conflituosas que se utilizam de recursos gráficos para a análise tanto do ponto de equilíbrio 

das negociações quanto das decisões possíveis dos tomadores de decisões. São elas, a teoria 

dos jogos (Game theory) e o Modelo Gráfico para Resolução de Conflitos II (Graph Model 

for Conflict Resolution II - GMCR II).  

A teoria dos jogos é um estudo matemático das interações entre os tomadores de 

decisão num processo de negociação, onde muitas vezes surgem conflitos. As técnicas 

matemáticas desenvolvidas são utilizadas na tentativa de analisar quaisquer situações com 

interesses conflitantes, onde as decisões tomadas afetam inevitavelmente todas as partes 
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envolvidas, por essa razão foi chamada de "ciência da estratégia". A metodologia proporciona 

um padrão sistemático de planejamento de estratégias que fornecem um guia para a resolução 

de situações conflitantes a partir da estimativa do ponto de equilíbrio do conflito. Sua 

aplicação é útil na análise de vários cenários, quantificando as consequências das opções de 

cada parte em conflito (ELEFTHERIADOU; MYLOPOULOS, 2008).   

O Modelo Gráfico para Resolução de Conflitos II (Graph Model for Conflict 

Resolution II - GMCR II) é uma ferramenta que permite investigar conflitos estratégicos 

fornecendo um sistema de apoio à decisão. Um exemplo de seu uso se deu no estado do 

Havaí, em um conflito referente a problemas de alocação excedente de água em Oahu (Havaí) 

(GOPALAKRISHNAN, 2005). Entende-se que ambas as ferramentas têm melhor aplicação 

nos processos de negociação em conflitos "moderados", e principalmente naquelas pendências 

onde as partes são instituições governamentais.  

 

2.4 INJUSTIÇA AMBIENTAL E RACISMO AMBIENTAL 

 

A maior parte dos conflitos socioambientais - senão todos - têm origem em contextos 

socioeconômicos e ambientais de alta complexidade nos quais se verifica claramente a 

ocorrência de injustiças ambientais, por essa razão, merecendo neste trabalho, um tópico para 

sua conceituação. 

Para Moura (2010), injustiça ambiental é aquela situação definida onde a carga dos 

danos ambientais do desenvolvimento está concentrada predominantemente em locais onde 

vivem populações mais vulneráveis. Resulta, conforme o autor, de uma lógica perversa do 

sistema de produção, de ocupação do solo, de destruição de ecossistemas, de alocação 

espacial de processos poluentes, de modos a penalizar as condições de saúde da população 

trabalhadora, moradora de bairros pobres e que se acha excluída dos grandes projetos de 

desenvolvimento. 

 

[...] Uma lógica que mantém grandes parcelas da população às margens das cidades 
e da cidadania, sem água potável, coleta adequada de lixo e tratamento de esgoto, 
que permite que grandes empresas lucrem com a imposição de riscos ambientais e 
sanitários aos grupos que, embora majoritários, por serem pobres, têm menos poder 
de se fazer ouvir na sociedade e, sobretudo, nas esferas do Poder Público.  
Enquanto as populações de maior renda têm meios de se deslocar para áreas 
mais protegidas da degradação ambiental, as populações pobres são 
espacialmente segregadas, residindo em terrenos menos valorizados e inseguros 
(MOURA, 2010, p.3, grifo nosso). 
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Acselrad (2005) diz que a noção de justiça ambiental respalda uma estratégia que 

permite identificar a exposição ao risco desigual como resultado de uma lógica que produz a 

acumulação de riqueza embasada na penalização ambiental dos mais pobres.  

 

Tal segmentação sócio-territorial tem se aprofundado com a globalização dos 
mercados e a abertura comercial - a saber, maior liberdade de movimento e 
deslocalização dos capitais, queda do custo de relocalização e incremento do 
poder de exercício da chantagem locacional pelos capitais que podem usar a 
carência de empregos e de receitas públicas como condição de força para impor 
práticas poluentes e regressão dos direitos sociais (ACSELRAD, 2005, p.222, 
grifo nosso).  

 

Acselrad (2005) explica que "deslocalização" é um termo para designar a retirada de 

certos empreendimentos de seus locais de implantação original para serem relocalizados em 

outro sítio (cidade, região ou país) onde as condições políticas e institucionais são mais 

favoráveis à acumulação de riqueza. Esse quadro de favorecimento pode comportar normas 

ambientais frouxas, direitos sociais revistos e leis urbanísticas flexíveis. Depois Acselrad 

possegue afirmando que a denúncia da operação desses mecanismos e a ação organizada de 

resistência à chantagem de localização "[...] serão instrumentos da redefinição das práticas 

sociais e técnicas de apropriação do meio, de localização espacial das atividades e de 

redistribuição do poder sobre os recursos ambientais" (ACSELRAD, 2005, p.222). 

Moura (2010) diz que o conceito de justiça ambiental surgiu nos Estados Unidos, em 

face do conflito envolvendo grupos étnicos afetados pelo racismo ambiental. Em 1987, um 

relatório científico divulgado pelo Comitê para a Justiça Racial da Igreja Unida de Cristo 

denunciou as ligações entre a degradação ambiental e a discriminação racial. O relatório se 

utilizava dados estatísticos para demonstrar que a localização de lixeiras com resíduos tóxicos 

coincidia com as áreas de moradia das comunidades de negros, hispânicos e asiáticos.  Dessa 

maneira, esse embate se constituiu num marco histórico ligado com ao surgimento dos 

movimentos por justiça ambiental nos EUA, diretamente relacionando à luta antirracista a 

defesa do meio ambiente.  

Para Herculano (2006) a história do movimento por Justiça Ambiental nos Estados 

Unidos pode ser dividida em duas fases: 

a) a primeira em 1978, com o caso do Love Canal, quando uma comunidade de famílias de 

operários brancos da indústria elétrica descobriu que vivia em cima de um aterro de 

resíduos tóxicos e passou a lutar por indenizações, tratamento médico e pelo direito à 

informação. A coalizão de moradores deu forma ao Center for Health and Environmental 

Justice;  
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b) a segunda se deu em 1982, quando a população negra de Warren County (Carolina do 

Norte - EUA) se revoltou contra a iminência de ter em sua vizinhança um depósito de 

material contaminado retirado de outras localidades.  

Injustiça ambiental e racismo ambiental têm sido frequentemente confundidos ou 

tomados um pelo outro. Objetivando construir o discernimento entre ambos e suas diferenças, 

tomamos novamente as considerações de Herculano (2006), quando a autora diz que racismo 

ambiental.  
 

[...] é um conjunto de ideias e práticas das sociedades e seus governos, que aceitam a 
degradação ambiental e humana, com a justificativa da busca do desenvolvimento e 
com a naturalização implícita da inferioridade de determinados segmentos da 
população afetados – negros, índios, migrantes, extrativistas, pescadores, 
trabalhadores pobres, que sofrem os impactos negativos do crescimento econômico 
e a quem é imputado o sacrifício em prol de um benefício para os demais 
(HERCULANO, 2006, p.11, grifo nosso). 

 

O Quadro 1 foi desenvolvido por Herculano (2006) e permite o entendimento das 

diferenças entre o movimento por justiça ambiental e aquele nascido em função do racismo 

ambiental. 

 

QUADRO 1 - Diferenças entre o movimento por justiça ambiental e aquele que se opõe ao racismo ambiental. 

Justiça Ambiental  Racismo Ambiental  

Surgimento como um pleito de moradores 
brancos, do operariado industrial em Love Canal, 
Niagara Falls, em 1978 (EUA). 

Problema: contaminação de solo urbano. Surgimento a partir 
da revolta de moradores negros de Warren County, em 1982, 

contra a instalação de um depósito de rejeitos de sítios 
descontaminados. 

Problema: contaminação de solo urbano.  
Problema: injustiça racial, com a baixa qualidade de vida 

urbana recaindo sobre negros, chicanos, portoriquenhos etc. 

Perspectiva: classes; vê seu sujeito como minoria; 
foco no objeto e no processo da disputa - o 
conflito em si (argumentação próxima ao 
marxismo). 

Perspectiva: crítica à inferiorização racial; fala da maioria 
(os pobres, vistos preconceituosamente como raça inferior); 
foco nos sujeitos coletivos, nos valores e na ética.  

Linha de ação: medidas compensatórias 
(indenizações); descontaminação; regulações.  

Linha de ação: vida humana incomensurável; 
questionamento de valores.   

Aspectos positivos: reivindicações mais 
objetivas; maior clareza nas soluções buscadas.  

Aspectos positivos: há uma institucionalidade pronta, pois 
racismo é crime; retoma a necessidade da unicidade das 
lutas.  

Aspectos negativos: ser percebido como esfera do 
poder judiciário (pelo senso comum); ser 
percebido como já contemplado no conceito de 
direitos humanos.  

Aspectos negativos: ser capturado como bandeira apenas de 
algumas etnias; ser percebido como estimulando 
antagonismos de “raças” e reintroduzindo este conceito.  

 

 

FONTE: HERCULANO, 2006, p.12. 
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No Brasil, a articulação de representantes de movimentos sociais, ONGs, sindicatos e 

pesquisadores deu origem à Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), criada em 2001, 

com o objetivo de combater a injustiça ambiental no país (MOURA, 2010). Para Acselrad 

(2005) as lutas por justiça ambiental combinam a defesa de quatro direitos: 

a)  direito a ambientes culturais (comunidades tradicionais localizadas na fronteira da 

expansão das atividades capitalistas);  

b) direito  de uma proteção ambiental equânime contra a segregação socioterritorial e contra 

as desigualdades ambientais de alguma forma promovidas pelo mercado; 

c) direito de acesso equânime aos recursos ambientais, contra a concentração das terras 

férteis, das águas e do solo seguro nas mãos dos interesses econômicos fortes no mercado; 

mas também; 

d) direito das populações futuras através da contenção dos mecanismos de transferência dos 

custos ambientais do desenvolvimento para os mais pobres.  

Moura (2010) complementa Acselrad, dizendo que a justiça ambiental, nos países que 

a adotam, prevê a adoção de um conjunto de princípios e práticas que venham a assegurar 

que: 

a) nenhum grupo social (seja étnico, racial ou de classe) venha a suportar uma parcela 

desproporcional das consequências ambientais negativas oriundas de operações 

econômicas, decisões de políticas, programas institucionais (federais, estaduais, locais), 

ou mesmo em face da ausência ou omissão de tais políticas;   

b) o acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do país;  

c) o acesso amplo às informações relevantes sobre o uso dos recursos ambientais, sobre a 

destinação de rejeitos e sobre a localização de fontes de riscos ambientais, compreendendo 

ainda, processos democráticos e participativos na definição de políticas, planos, 

programas e projetos que lhes digam respeito;  

d) o favorecimento da constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e 

organizações populares para que estejam à frente da construção de modelos alternativos 

de desenvolvimento. 

Um dos instrumentos para que se garanta o estado de "justiça ambiental", em uso para 

outras questões e que vem se destacando na esfera socioambiental, é a justiça restaurativa. 

Para Preston (2011), a justiça restaurativa é uma forma de solucionar conflitos através da 

resposta a um comportamento criminoso com práticas que visem equilibrar as necessidades da 

comunidade. Sua metodologia reúne vítimas, infratores e a comunidade para resolver 
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coletivamente como lidar com as questões decorrentes do crime, incluindo o dano causado, e 

as implicações para o futuro.  

Marshall (1999) complementa Preston, dizendo que a justiça restaurativa é baseada 

nos pressupostos de que o crime tem suas origens nas condições sociais e relacionamentos na 

comunidade e a prevenção está diretamente relacionada à forma como as comunidades 

assumem parte da responsabilidade (juntamente com as instâncias governamentais) para a 

construção de políticas sociais adequadas que corrijam as condições que suscitam o crime. 

Também se apoia no entendimento de que não há solução de fato para o crime praticado, a 

não ser que as próprias partes envolvidas (agressor e agredido) sejam envolvidas na questão 

para construir a solução. De igual maneira se sustenta no princípio de que a justiça deve ter 

flexibilidade suficiente para responder às exigências, às necessidades e às possibilidades de 

cada caso, mantendo uma estreita parceria com a comunidade.  

Marshall (1999) prossegue destacando que os principais objetivos da Justiça 

Restaurativa são: 

a) atender plenamente às necessidades das vítimas (incluindo as pessoas que vivem com ela);  

b) prevenir a reincidência dos agressores pela reintegração dos mesmos à comunidade; 

c) preparar os infratores para que assumam ativamente a responsabilidade por suas ações;  

d) recriar uma comunidade preparada para admitir a reabilitação de criminosos e o 

estabelecimento de relações destes com suas vítimas; 

e) fornecer soluções que previnam os longos embates na justiça com os custos e atrasos 

associados. 
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3 METODOLOGIA 

 

O trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa. Segundo Creswell (2010), a 

pesquisa qualitativa se baseia em dados de textos e imagens, se pautando na análise dos dados 

e se valendo de diferentes estratégias de investigação, também abarcando as fases exploratória 

e descritiva.  

Para Gil (1995), a pesquisa exploratória objetiva proporcionar maior familiaridade 

com o problema através do desenvolvimento, esclarecimento e modificação de conceitos e 

ideias, objetivando a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

posterior estudo. Quando a base de conhecimento existente pode ser deficiente e a literatura 

disponível não fornecer estrutura ou hipótese conceitual adequada, não se prestado ao 

desenvolvimento de boas proposições teóricas "[...] é provável que qualquer novo estudo 

empírico caracterize-se como sendo um estudo 'exploratório'" (YIN, 2003, p.51). 

A pesquisa realizada tem caráter descritivo já que objetiva “[...] descobrir ou 

compreender as relações entre os constructos envolvidos no fenômeno em questão. Cabe 

ressaltar que a pesquisa descritiva não objetiva explicar o fenômeno investigado. Ela visa 

apenas descrevê-lo” (ACEVEDO; NOHARA, 2006, p.46-47). 

O estudo de caso é uma técnica de investigação empírica que permite investigar um 

"[...] fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não se encontram claramente definidos [...]" (YIN, 

2003, p.32). A investigação tende à identificação de mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados e assim termina por se basear em diversas fontes de evidências "[...] com os dados 

precisando convergir  em um formato de triângulo [...]"e  também "[...] beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados" 

(YIN, 2003, p.33). 

 Em relação aos procedimentos técnicos, a presente pesquisa é bibliográfica e 

documental.  A pesquisa bibliográfica é aquela realizada a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores em documentos impressos como livros, artigos, teses etc, 

fasendo uso de dados previamente tratados por outros pesquisadores. Já a pesquisa 

documental, tem como fonte documentos em sentido amplo, onde não apenas são 

considerados os documentos impressos, mas, sobretudo outros tipos de documentos como 

jornais, fotos, filmes, gravações e documentos legais. Nesses casos os textos não receberam 

ainda nenhum tratamento analítico (SEVERINO, 2007). No que se refere à pesquisa 

documental, Gil (1995) afirma que ela se vale de materiais que não receberam ainda um 
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tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa. 

  

3.1 FONTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

As fontes bibliográficas adotadas compreendem artigos, trabalhos de conclusão de 

cursos (teses, dissertações e trabalhos de graduação interdisciplinar), livros, documentos, 

entrevistas, depoimentos e pesquisa a sites. As principais fontes utilizadas em cada categoria 

foram: 

3.1.1 Artigos  

Os artigos foram pesquisados junto às bases de dados web of science, Portal, 

CAPES, Emerald, EBSCO, PROQUEST e Google Acadêmico.  

No tocante à fundamentação teórica sobre o estudo dos conflitos, Mayer (2001); 

Mitchell (2005) e O'Leary, Amsler e Kopell (2005) escrevem sobre os fenômenos 

geradores de conflitos, ao passo em que Herculano (2006) e Little (2004; 2006) propõem 

uma metodologia para analisá-los. Sanson e Bretherton (2001) e o israelense Shamir 

(2003) tratam de abordagens para a resolução dos conflitos, sendo que este último discorre 

com grande propriedade sobre o método chamado "Resolução Alternativa de Disputas"; 

Lewicki, Saunders e Minton (2008) contribuem com ponderações que auxiliam as partes a 

se prepararem para negociar, enquanto Lutz, Babbitt e Hannum (2003) e Ramsbotham, 

Woodhouse e Miall (2011) contemplam a atuação de terceiros como árbitros ou 

mediadores. 

Acselrad (2005) e Herculano (2006) se completam ao discorrerem sobre justiça 

ambiental.  

As pesquisas de McDonald (2011); McDonald, Kareiva e Forman (2008) e Tryzna 

(2005; 2007) permitiram construir um entendimento sobre o fenômeno da urbanização e 

os impactos negativos da expansão urbana sobre as unidades de conservação e 

consequente comprometimento dos serviços ecossistêmicos prestados. Também 

trouxeram destacada contribuição ao estudo dos serviços ecossistêmicos, os trabalhos dos 

pesquisadores Ernstson et al. (2010) e De Groot, Wilson e Boumans (2002). 

Os trabalhos de Rattner (1995; 1999) e Sachs (1995) embasaram a construção de 

um tópico sobre economia, sociedade e desenvolvimento sustentável, frente ao 
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entendimento dos riscos da expansão urbana sem o devido planejamento público, à luz 

dos princípios da sustentabilidade. 

O capítulo referente ao processo histórico da ocupação espacial da cidade de São 

Paulo e os problemas advindos da segregação socioterritorial foi construído a partir dos 

artigos de Silva e Groinstein (2008) como também de Maricato (1999; 2003). 

3.2.2 Teses, dissertações e trabalhos de graduação interdisciplinar  

 Os trabalhos foram pesquisados junto às bases de dados Portal CAPES, Emerald, 

EBSCO, PROQUEST e Google Acadêmico, como também obtidos junto a autores cuja 

pesquisa era de interesse do projeto. Martins (2003) e Gonçalves (2010) foram os 

primeiros a escrever sobre a região da APA, havendo o primeiro autor subsidiado o 

projeto de criação daquela Unidade de Conservação. Teixeira, (2006) escreveu sobre a 

relação do desenvolvimento metropolitano de São Paulo com a demanda por água com 

ênfase para o vetor Sul (zona Sul da Cidade de São Paulo), e Mutuga (2009) dissertou 

sobre os efeitos da urbanização sobre as áreas protegidas, tendo estudado o caso do 

Nairobi National Park (Quênia). Langenbuch (1968) ao escrever sua Tese sobre a 

estruturação da grande São Paulo realizou um registro histórico singular da ocupação 

espacial do território. 

3.3.3 Livros  

As principais obras consultadas para fins metodológicos foram Gil (1995), 

Creswell (2010), Acevedo e Nohara (2007), Severino (2007) e Triviños (1987) que 

forneceu embasamento para a metodologia aplicada na realização das entrevistas. Outros 

autores presentes foram Bensusan (2008) falando sobre os serviços ecossistêmicos e 

Platiau et al. (2005) falando sobre a presença dos conflitos na história das sociedades. 

 

3.2 FONTES DOCUMENTAIS 

 

A pesquisa documental significou a consulta a documentos internacionais como o 

relatório da Comissão Brundtland e relatórios da ONU (UNP, 2012), como também a 

documentos referentes à região estudada tais como o EIA/RIMA do Rodoanel Mário Covas 

trecho sul modificado (FESPSP, 2004) e o Processo Legislativo do Projeto de Lei 01-
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0384/2004 (CMSP, 2004), que foram coletados junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município, 

Câmara Municipal, Ministério Público e DERSA. Também foram analisadas as atas das 

Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Gestor da APA Bororé - Colônia dos anos 

de 2006 a 2012.  

 

3.3 ENTREVISTAS 

 

A construção do trabalho foi também apoiada em entrevistas realizadas com atores 

sociais configurados como principais partes interessadas no caso em estudo. As entrevistas 

realizadas foram semiestruturadas, as quais segundo Triviños (1987) são aquelas que 

apresentam como característica ter como ponto inicial, alguns questionamentos básicos que 

são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam diretamente ao tema da pesquisa, 

oferecendo em seguida "[...] amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que se recebem as respostas do informante" (TRIVIÑOS, 1987, p.147). O 

autor destaca o valor dessa modalidade de entrevista quando afirma: 

 

[...] queremos privilegiar a entrevista semi-estruturada porque esta, ao  mesmo  
tempo  que  valoriza  a  presença do  investigador,  oferece  todas  as  perspectivas  
possíveis  para  que  o  informante  alcance  a  liberdade  e  a  espontaneidade  
necessárias,  enriquecendo a  investigação (TRIVIÑOS, 1987, p.146). 

 

Algumas perguntas iniciais realizadas foram de natureza descritiva (seguindo a linha 

teórica fenomenológica) e a maior parte delas foi de natureza explicativa (seguindo a linha da 

pesquisa histórico-estrutural, dialética) objetivando determinar as razões mediatas ou 

imediatas do fenômeno podendo "[...] significar verdadeiro processo de conscientização 

tendente a esclarecer as possibilidades de transformação de determinado fenômeno, cuja 

existência atual se considera negativa para o bem-estar da comunidade" (TRIVIÑOS, 1987, 

p.150-151). O autor considera ainda, que, para o aprofundamento na análise da realidade do 

fenômeno "[...] com todas as suas contradições, dinamismo e relações, é o método dialético. 

[e alerta] Este não é fácil de manejar" (TRIVIÑOS, 1987, p.150-151). Conclui que pode 

exigir  condições metodológicas  heurísticas  do  pesquisador além de "[...] exigir capacidade  

reflexiva  ampla,  precisa do  apoio  de vasta informação e  de sensibilidade para  captar  os 

significados e  explicações dos fenômenos não  só a nível  de sua  aparência,  mas também, 

muitas  vezes,  de  sua  essência" (TRIVIÑOS, 1987, p.151). 
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Triviños (1987) propõe um protocolo para a realização das entrevistas, o qual 

compreende, dentre outras ações, o esclarecimento do trabalho e objetivos para o 

entrevistado; o estabelecimento do rapport com o mesmo e o uso dos tipos de perguntas 

adequadas ao objeto de estudo. 

 

Os atores sociais entrevistados estão relacionados no Quadro 2.  

 

QUADRO 2 - Atores sociais entrevistados.  
 

Nome Instituição/Caracterização Referência no texto 

Rodrigo Martins dos Santos 
Foi estagiário na SVMA, técnico e primeiro 
gestor da APA Bororé - Colônia 

Rodrigo Martins 

Claudia Cecília Fedeli 
Promotora Pública de Justiça, teve grande 
envolvimento no processo de licenciamento 
do RMMC trecho sul 

Claudia Fedeli 

Luiz Fernando do Rego 
Técnico da DERSA que teve envolvimento no 
processo do licenciamento do RMMC trecho 
sul 

Luiz Fernando 

Maria Lucia Bellenzani 
Técnica da SVMA teve grande envolvimento 
no processo de criação e implantação da APA 
Bororé - Colônia 

Maria Lucia 

Alice Maria Calado Melges 
Coordenadora dos Parques Naturais na APA 
Bororé-Colônia criados pela compensação do 
RMMC trecho sul 

Alice Melges 

Felipe Spina Alvino Gestor da APA Bororé - Colônia Felipe Spina  

Diego Lustre Gonçalves Gestor do Parque Natural Municipal Itaim Diego Gonçalves 

Anatália de Jesus Rocha Siriano Associação de Moradores Bororé (AMIB) Anatália Siriano 

José Paixão de Araújo Morador da Chácara Santo Amaro Sr. Paixão 
 

FONTE: O autor. 
 

 

3.4 ATIVIDADES DE CAMPO 

 

Ao longo do trabalho de pesquisa foram realizadas visitas específicas para levantar e 

consultar documentos (Câmara Municipal de São Paulo, DERSA e Secretaria do Verde e 

Meio Ambiente).  

Foi realizada  pesquisa participante, na qual houve um processo de interação entre o 

pesquisador e os membros das situações investigadas (GIL, 2002) e também a observação não 

participante, que conforme Yin (2001), é aquela em que o pesquisador atua apenas como 

espectador atento, procurando ver e registrar o máximo de ocorrências importantes para o 

trabalho, apoiado em um roteiro de observação. Como atividades inerentes a esse tipo de 

investigação, o Autor teve participações em: 

a) reuniões do Conselho Gestor da APA Bororé - Colônia,  
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b) workshop participativo para o desenvolvimento do plano de manejo os parques do 

Rodoanel; 

c) atividades de fiscalização nas áreas do entorno do Parque Itaim, acompanhando as 

atividades do Gestor daquela Unidade de Conservação; 

d) outras atividades.  

Nas reuniões do Conselho, workshop e reunião da Câmara Técnica do Uso do Solo, do 

Conselho Gestor da APA, teve-se como objetivo específico o reconhecimento dos conflitos 

mais evidentes, dos atores sociais e de suas falas, através do exercício da escuta ativa e 

registro dos fatos. No acompanhamento das atividades de fiscalização, privilegiou-se uma 

relação dialética com técnicos da SVMA, funcionários, guardas e moradores locais. "[...] o 

fenômeno social é explicado num processo dialético indutivo-dedutivo. E compreendido em 

sua totalidade, inclusive, intuitivamente" (TRIVIÑOS, 1987, p.129-130). 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

O tratamento analítico do material levantado e coletado se deu sob a ótica da 

abordagem etnográfica dos conflitos socioambientais, pautada na metodologia proposta pelo 

antropólogo norte-americano Paul Elliot Little, professor na Universidade de Brasília. Little 

(2006, p.92) diz que a etnografia dos conflitos socioambientais é essencialmente diferente da 

etnografia tradicional, e enumera os pontos principais. 

 

Primeiro, o foco da etnografia não é o modo de vida de um grupo social, mas tem 
como seu objeto principal a análise dos conflitos socioambientais em si e as 
múltiplas interações sociais e naturais que os fundamentam. Segundo, não trata de 
um único grupo social, mas tem que lidar simultaneamente com vários grupos 
sociais. Terceiro, o escopo geográfico é rara vez limitado ao âmbito local do grupo, 
já que incorpora vários níveis de articulação social. Finalmente, enquanto 
etnografias tradicionais dedicavam um capítulo ao habitat natural do grupo, na 
etnografia dos conflitos socioambientais o ambiente biofísico se torna um elemento 
crucial em quase todos os assuntos a serem tratados (LITTLE, 2006, p.92-93). 

 

Little também traz o entendimento de que essa metodologia constrói uma forma de 

olhar para os fatos, alicerçada na Ecologia Política.  

 

Nos últimos 20 anos, a “ecologia política” emergiu como um novo campo de 
pesquisa que combina o foco da ecologia humana nas inter-relações que sociedades 
humanas mantêm com seus respectivos ambientes biofísicos com conceitos da 
economia política que analisa as relações estruturais de poder entre essas sociedades 
(Little 1999a; Sheridan, 1988; Stonich 1993). Esse campo é fruto de um diálogo 
intenso entre as disciplinas da biologia, da antropologia, da geografia, da história e 
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da ciência política, criando um espaço transdisciplinar próprio dentro das ciências 
naturais e sociais (LITTLE, 2006, p.86). 

 

Assim sendo, "[...] a análise dos conflitos socioambientais é uma parte quase 

intrínseca de uma abordagem da ecologia política. Conflitos socioambientais referem-se a um 

conjunto complexo de embates entre grupos sociais em função de seus distintos modos de 

inter-relacionamento ecológico" (LITTLE, 2006, p.91-92). 

 

Na exploração das implicações conceituais de problemas sociais, a pesquisa na 
ecologia política não somente contribui para sua compreensão, mas “visibiliza” 
atores socioambientais marginalizados e revela conexões e relações de poder antes 
ignoradas. Esse conhecimento, por sua vez, contém o potencial de ser apropriado 
pelos próprios atores sociais e pode provocar um questionamento de políticas 
públicas vigentes e propostas de novos tipos de ação e controle público (LITTLE, 
2006, p.98). 

 

Em se tratando de metodologia, Little (2006) também afirma que quando colocamos o 

conflito em si como o foco central da etnografia, e não um grupo social em particular, o 

pesquisador se obriga a realizar um mapeamento que inclui: 

a) a identificação dos distintos atores sociais e recursos ambientais envolvidos no conflito;  

b) a análise dos atores em interação entre si, com seu meio biofísico e com seu meio social;  

c) a realização de um levantamento das reivindicações de cada grupo e suas respectivas cotas 

de poder, que pode ser um poder formal ou informal.  

O pesquisador etnógrafo, segundo Little, deve também entender a dinâmica interna 

dos conflitos identificando as polarizações das posições e o mapeamento das alianças e 

coalizões. Deve analisar as táticas e estratégias em usos pelos grupos sociais e "perfilando" as 

distintas tentativas de resolução. "[...] Dessa forma, a etnografia dos conflitos sociais se insere 

plenamente no paradigma ecológico que tem foco nas relações; usa uma metodologia 

processual; e contextualiza o conhecimento produzido" (LITTLE, 2006, p.92). 

Para a análise dos conflitos na região, foram considerados dois momentos, a saber:  

a) antes do licenciamento e construção do empreendimento Rodoanel Metropolitano Mário 

Covas trecho sul modificado; 

b) a partir do início do processo de licenciamento do Rodoanel.  

Os conflitos mapeados e analisados foram primeiramente categorizados em: 

a) institucionais (aqueles cujos embates se dão entre órgãos da estrutura governamental);  

b) não institucionais (nos quais se acham presentes cidadãos, ONGs, Órgãos Públicos etc.),  

Sequencialmente, os conflitos foram classificados e analisados, considerando-se: 
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a) objeto ou foco; 

b) agentes naturais e sociais envolvidos;  

c) grau de institucionalização; 

d) tipologia; 

e) instância; 

f) escopo  

g) atores;  

h) cotas de poder;  

i) tratamento dado ao conflito. 
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4 A URBANIZAÇÃO MUNDIAL E AS ÁREAS NATURAIS  

 

O fenômeno da expansão urbana, principalmente a desordenada, guarda íntima relação 

com o comprometimento das Unidades de Conservação (UCs) e consequentemente com 

impactos negativos sobre os serviços ecossistêmicos prestados por essas áreas. Este capítulo 

explora o aumento populacional e a urbanização em escala planetária, destacando os desafios 

a serem enfrentados pelos gestores públicos para as próximas décadas e a importância das 

áreas naturais e os serviços por elas prestados.  Apresenta também uma reflexão sobre 

desenvolvimento urbano, economia e sustentabilidade discorrendo rapidamente sobre 

soluções propostas por alguns pesquisadores. O conteúdo foi dividido nos seguintes tópicos: 

4.1 Crescimento populacional e urbanização; 4.2 Expansão urbana - desafios para a gestão 

pública; 4.3 Expansão urbana e os serviços ecossistêmicos; e 4.4 A Sociedade sob a égide do 

desenvolvimento sustentável. 

 

4.1 CRESCIMENTO POPULACIONAL E URBANIZAÇÃO  

 

Para Lipietz (2002), durante milhares de anos a vida do homem se concentrava em 

torno da luta contra a fome e contra as intempéries submetendo-se à ordem da natureza. Esse 

quadro sofreu uma reversão nos últimos quatro séculos, quando os homens, 

instrumentalizados pelos incessantes progressos científicos, passaram à posição “donos” da 

natureza.  

Barcellos e Oliveira (2008) também discorrem sobre o assunto, pontuando que desde o 

surgimento dos mais distantes antepassados do homem sobre a face da Terra, há mais de um 

milhão de anos, o planeta vem sofrendo transformações. No início essas transformações 

causavam impactos irrelevantes no ambiente e ocorriam de forma lenta e localizada. Com o 

aumento da população (mundial) e o aperfeiçoamento de técnicas de intervenção, as 

transformações aumentaram gradativamente chegando ao ponto de provocar alterações 

profundas na superfície terrestre e a extinção de espécies animais e vegetais. Os autores 

ponderam que os impactos ambientais estão diretamente vinculados ao aumento da população 

humana, destacando que o ritmo das transformações acompanha a escalada do seu 

crescimento.  
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[...] desde o surgimento do homem, a população mundial demorou mais de 200 mil 
anos para atingir a marca de 170 milhões de habitantes, no início da era cristã. 
Depois, precisou de apenas 1 700 anos para quadruplicar, atingindo os 700 milhões 
às vésperas da Revolução Industrial. A partir daí, passou a crescer num ritmo 
acelerado, atingindo quase 1,2 bilhões de pessoas por volta de 1850. Cem anos 
depois, em 1950, esse número já tinha dobrado novamente, atingindo 
aproximadamente 2,5 bilhões. Desde então o crescimento da população mundial foi 
espantoso. Em 1970, já éramos mais de 3,5 bilhões e, em 1990, ultrapassamos os 
cinco bilhões de habitantes dobrando em menos de cinquenta anos. No ano de 2000 
ultrapassamos a barreira dos seis bilhões e hoje a população do planeta se aproxima 
dos 7 bilhões (BARCELLOS; OLIVEIRA, 2008, p.1-2). 

 

Se o homem em tempos primevos vivia em pequenos grupos e fazia uso das cavernas 

e abrigos naturais para fugir das intempéries e se proteger da agrestia do meio, com o passar 

do tempo foi aprendendo a viver em assentamentos primitivos os quais, por sua vez, 

evoluíram para as cidades que conhecemos hoje sendo a urbanização um fenômeno de alto 

impacto sobre o meio ambiente. Mutuga (2009) considera que as cidades são um símbolo do 

progresso da humanidade e da extensão de sua capacidade, simbolizando poder, história, 

cultura e a indústria. Tryzna (2007) diz que a urbanização é o processo pelo qual as áreas 

rurais passam a assumir características urbanas. Para Alves et al. (2008) a urbanização, é um 

processo dinâmico que pode ocorrer em diferentes dimensões (social, econômica, política, 

institucional e ambiental) e em diferentes escalas espaciais (nacional, estadual, 

macrorregional, regional, municipal, intraurbana e local). Redman e Jones (2005) 

complementam Tryzna e Alves et al. ao detalharem quatro processos básicos que alimentam o 

crescimento urbano, são eles: 

a) a migração rural-urbana - importante fonte de crescimento urbano, com ocorrência desde 

o surgimento das cidades, e que ocorre por diversos fatores tais como a percepção de 

oportunidade econômica, problemas climáticos ou econômicos no campo, programas 

públicos de reassentamento e a insegurança no campo dentre outros; 

b) o crescimento natural - devido à combinação de um aumento de fertilidade e diminuição 

da taxa de mortalidade - houve um aumento da expectativa de vida global de 46 para 66 

anos nos últimos 50 anos e grandes reduções nas taxas de mortalidade infantil;  

c) a imigração transfronteiriça - afeta o crescimento urbano principalmente no mundo 

desenvolvido, onde oportunidades econômicas e de melhora de vida são os atrativos 

principais para esses imigrantes. Também outros fenômenos como que conflitos civis e 

instabilidade política podem ser fatos geradores dessa motivação; 

d) a reclassificação de terrenos das zonas rurais para categoria urbana - é tanto um processo 

real de urbanização e uma mudança de manutenção de registros que pode mudar a 
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realidade atual.  Muitas cidades têm rápido crescimento em suas franjas, engolindo aldeias 

e fazendas antigas, transformando-as em densas áreas industriais, favelas, ou subúrbios. 

Concordando com Tryzna (2007) no item em que trata do crescimento natural na 

população, de fato, o aumento da expectativa de vida contribui significativamente para seu 

aumento. Para ilustrar a importância desse fator, recorre-se ao Quadro 3, que apresenta a 

expectativa de vida na Cidade de São Paulo a partir da década de 1940 até a década de 2000. 

Observa-se que na década de 1940 a expectativa de vida para homens era de 45,63 anos e em 

2000, 66,65 anos. Para as mulheres, a expectativa subiu de 49,70 anos na década de 1940 para 

76,67 anos na década de 2000 (PMSP, 2013). 

 

QUADRO 3 - Expectativa de vida na Cidade de São Paulo - Décadas de 1940 a 2000. 
 

Evolução da Esperança de Vida ao Nascer 

Município de São Paulo 

1970 a 2000 

Em anos 

Anos 
Esperança de Vida ao Nascer 

Homens Mulheres Ambos os Sexos 

1940 45,63 49,70 50,28 

1950 54,29 59,43 58,35 

1960 60,96 67,60 64,71 

1970* 60,92 67,97 64,28 

1980* 63,58 70,83 67,26 

1991* 64,29 74,05 69,13 

2000* 66,65 76,67 71,71 

Fonte: Fundação SEADE.     

Nota: * As Esperanças de Vida ao Nascer referem-se a média do ano censitário, ano  

           anterior e posterior.     

 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Mapa Digital 
da Cidade (2013). 

 

O mundo está se tornando cada vez mais urbanizado com o passar do tempo, sendo 

que atualmente a maior parte da população mundial é de residentes no meio urbano. Barcellos 

e Oliveira (2008) corroboram ao afirmarem que segundo as estimativas da ONU, o período de 

2007-2008 marca a transição de um mundo rural para um mundo predominantemente urbano.   

Dias (2002) pontua que o processo de crescimento urbano é fractal e se repete de 

forma semelhante em quase todos os lugares do globo, num mundo que recebe 70 milhões de 
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novos habitantes todos os anos, com necessidades e desejos a serem satisfeitos. Ernstson et al. 

(2010) dizem que a urbanização contemporânea é um processo global multidimensional, 

manifestando-se através de alterações na densidade populacional humana e na cobertura do 

solo de forma rápida e com consequências importantes. 

Em decorrência do aumento extraordinário da densidade populacional nas cidades, e 

do fato algumas regiões passarem a atrair mais pessoas do que outras começaram a surgir as 

megacidades.  

 

Entre 1970 e 2011, o número de pessoas que vivem em megacidades foi 
multiplicado quase 10 vezes, passando de 39,5 milhões para 359,4 milhões. Espera-
se que este número venha a quase dobrar em 2025, chegando a 630 milhões. Hoje, 
cerca de uma em 10 pessoas que vivem em áreas urbanas reside em uma megacidade 
de pelo menos 10 milhões de habitantes, em 2025, espera-se que cerca de 1 em 7-8 
pessoas que vivem em áreas urbanas, viverão em uma megacidade. Em 1970, o 
mundo tinha apenas duas metrópoles: Tóquio e Nova York. Desde então, seu 
número aumentou significativamente e a maioria das novas megacidades surgiu nos 
países em desenvolvimento (UNPD, 2012, p.5 - 6, tradução nossa). 
 

Como exemplo de adensamento populacional apresenta-se dados relativos à cidade de 

São Paulo, onde se situa a área objeto de estudo, para demonstrar a intensidade do fenômeno. 

Conforme apresentado no Quadro 4, a densidade subiu de 1,35 habitantes por km2 em 1950 

para 7,4 habitantes por km2 em 2010. É digno de nota o aumento ocorrido entre as décadas de 

1970 (3,9 habitantes / km2) e 1980 (5,6 habitantes / km2) (PMSP, 2013). 

 

QUADRO 4 - Densidade Demográfica da Cidade de São Paulo - 1950 a 2010. 

Densidade Demográfica 

Município de São Paulo 

1950 a 2010 

Anos 
População Área Densidade 

Total em km2 (hab/km2) 

1950 2.198.096 1.624 1.354 

1960 3.666.701 1.587 2.310 

1970 5.924.615 1.509 3.926 

1980 8.493.226 1.509 5.628 

1991 9.646.185 1.509 6.392 

2000 10.434.252 1.509 6.915 

2010          11.253.503  1.509 7.458 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos e EMPLASA   

Elaboração: SMDU/Dipro 

OBS: Somente a partir de 1964 o IGC passou a calcular a área do MSP 
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FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Mapa Digital 
da Cidade (2013). 

 

Se em 2011, o mundo contava com 23 megacidades de pelo menos 10 milhões de 

habitantes representando 9,9% da população urbana mundial, para 2025 deverão ser 37 

megacidades abrigando 13,6% da população urbana mundial. Atualmente, a aglomeração 

urbana mais populosa do mundo é Tóquio, capital do Japão, com população, estimada em 

37,2 milhões (2011). Na sequência vem Delhi (Índia), com 23 milhões de habitantes, Cidade 

do México (México), Nova York - Newark (Estados Unidos), Xangai (China), São Paulo 

(Brasil) e Bombaim (Índia), cada uma com cerca de 20 milhões de habitantes (UNPD, 2012). 

A expectativa é a de que entre 2011 e 2050, a população mundial venha a aumentar 

com o acréscimo de 2,3 bilhões de pessoas, passando de 7,0 bilhões para 9,3 bilhões (Nações 

Unidas, 2011). Ao mesmo tempo, a população que vive em áreas urbanas, deverá aumentará 

2,6 bilhões, passando de 3,6 bilhões em 2011 para 6,3 bilhões em 2050. Dessa maneira, as 

áreas urbanas do mundo deverão absorver todo o crescimento da população prevista para as 

próximas quatro décadas, enquanto, ao mesmo tempo haverá um decréscimo de uma parte da 

população rural. A maior parte do crescimento populacional esperado em áreas urbanas será 

concentrada nas cidades e vilas das regiões menos desenvolvidas do mundo (UNPD, 2012).  

Para Mc Donald et al. (2011), os países em desenvolvimento deverão receber cerca de 

3 bilhões de novos habitantes urbanos nos próximos 40 anos. Stanvliet e Parnell (2006) 

também concordam que as cidades dos países em desenvolvimento são particularmente 

sobrecarregadas, afirmando que: 

 

 [...] Dos 77 milhões de pessoas que estão nascendo no mundo a cada ano, 97 por 
cento vivem em regiões menos desenvolvidas (Nações Unidas, 2001). O mundo 
contém mais de 400 cidades com um milhão ou mais de habitantes e três quartos 
delas são encontradas em países de baixa e média renda (Montgomery et al., 2003). 
Atualmente, cerca de 73 por cento da população do mundo em desenvolvimento é 
urbanizada (Devas e Rakodi, 1993). Na África, para a população urbana é esperado 
um aumento de 295 milhões em 2000 para 787 milhões em 2030 (Montgomery et 
al., 2003). O aumento maciço esperado no número de habitantes urbanos tem uma 
influência marcante na sua qualidade de vida (Rees, 1992). A pobreza na maioria 
dos aglomerados urbanos é abundante. O Relatório Mundial do Estado das Cidades 
do Centro das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (2002) afirma que 
entre um quarto e um terço da população urbana vive em pobreza absoluta. A 
África, tem sido o continente de mais rápida urbanização (Devas e Rakodi, 1993), e 
sofre pela pobreza e pela falta de qualidade de vida em assentamentos urbanos 
(STANVLIET; PARNELL, 2006, p.438, tradução nossa). 
 

A Figura 3 apresenta a evolução do crescimento da população urbana em seis grandes 

regiões do mundo (UNPD, 2012).  
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FIGURA 3 - População Urbana (em %) por grandes áreas geográficas. 
 

 

FONTE: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World 

Urbanization Prospects, the 2011 Revision. New York, 2012. 

 

As principais informações a serem destacadas são:  

a) a América do Norte é a região mais urbanizada com 82% da população vivendo em áreas 

urbanas em 2010 (contra pouco menos de 64% em 1950) e com uma projeção de vir a ter 

89% da população vivendo no meio urbano até 2050; 

b) a América Latina também é muito urbanizada, com cerca de 79% da população vivendo 

em áreas urbanas em 2010 (contra 41% em 1950). As projeções indicam que em meados 

do século XXI a população de residentes em meio urbano na América Latina será de 87%.   

c) na Europa, em 1950, mais da metade da população vivia em áreas urbanas, e em 2010, 

73% dela se encontrava morando no meio urbano; 

d) a urbanização da Ásia tem sido baixa. Em 1950, 17% da população vivia em áreas 

urbanas e atualmente é cerca de 44% (o que corresponde a um pouco mais do que o nível 

de urbanização da América Latina na década de 1950). Em meados do século XXI, a 

população urbana da Ásia será de cerca de 64%; 

e) a Oceania é a única região importante onde o nível de urbanização estagnou desde meados 

da década de 1970, porém em um nível elevado, com mais de 70%, não devendo mudar 

muito nas próximas décadas; 
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f) a África tem ainda o menor percentual de população urbana, pouco mais de 39% em 2010 

(Contra 14% em 1950), tendendo a chegar a cerca de 58% em 2050. 

Para Redman e Jones (2005), a rápida urbanização do mundo prevista para as 

próximas décadas traz como um dos maiores desafios, assegurar o bem-estar humano em um 

meio-ambiente global adequado. Estima-se que hoje as cidades ocupem 4% ou menos da 

superfície terrestre do mundo, mas elas são o lar de quase a metade da população mundial, 

consumindo cerca de três quartos dos recursos naturais do mundo, e gerando três quartos de 

sua poluição e resíduos.  

 

4.2 EXPANSÃO URBANA - DESAFIOS PARA A GESTÃO PÚBLICA  

 

A expansão urbana é um processo que se caracteriza pela incorporação de novas áreas 

ao espaço urbano. As áreas incorporadas se acham cada vez mais distantes dos centros, ou 

mesmo dos subcentros das cidades (DAINEZI; SILVA, 2008). De um modo geral, a expansão 

urbana apresenta impactos negativos sobre o meio ambiente, porém quando desordenada, 

resulta em externalidades negativas sobre as áreas naturais e seus ecossistemas com maior 

escala, podendo vir a comprometer os serviços ecossistêmicos prestados. Dias (2002) afirma 

que a manutenção das comodidades urbanas e do consumo desenfreado se sustenta no 

sacrifício dos recursos naturais, exigindo cada vez mais eletricidade, gás, água, comida, 

madeira, papel, metais e matéria-prima para infinitos equipamentos domésticos e industriais. 

As cidades "importam" recursos naturais e "exportam" resíduos de todo o tipo.  

 

As cidades são locais de consumo excessivo, tanto por parte dos seres humanos 
quanto pelos processos urbanos tecnológicos. Na questão da melhoria da 
sustentabilidade urbana, esse é um dos efeitos mais importantes da urbanização que 
precisam ser abordados. Diversos estudos têm sido elaborados sobre as pegadas 
ecológicas das cidades (Rees, 1992; Folke et al, 1997;. Bolundand Hunhammar, 
1999; Solecki e Rosenzweig, 2004). A influência das atividades humanas se estende 
mais de 83 por cento da superfície terrestre do planeta (Mayell, 2002). O fato é que 
as cidades precisam de uma área de terra muito maior do que aquela que 
ocupam fisicamente, para manter a cidade e seus habitantes, provendo-lhe de 
recursos e recebendo suas externalidades (Bolund e Hunhammar, 1999). A essa 
extensão extra de terra é que se refere como "pegada ecológica" da cidade. A vida 
nas cidades é dependente de um conjunto básico de bens e serviços que são 
fornecidos através de processos ecológicos e, por vezes, vão muito além do 
espaço físico da cidade [...] (STANVLIET; PARNELL, 2006, p.441-442, tradução 
nossa, grifo nosso). 
 

O espaço urbano é geralmente caracterizado pela poluição do ar, superpopulação, e 

muito ruído, ocorrências de inundações frequentes, imensa produção de resíduos sólidos, e 
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crescente demanda por transportes, elementos esses que somados, resultam em impactos 

negativos sobre a qualidade de vida, como também, onde há grandes concentrações de 

populações urbanas, as atividades sociais e recreativas em espaço aberto ficam bastante 

limitadas (CHRISTOPOULOU; POLYZOS; MINETOS, 2007).  

 

O homem metropolitano, premido pelo exíguo e poluído espaço, que sempre é dos 
outros, pelo limitado tempo que é obrigado a viver, pelo sonho que não é mais 
colorido, pela velocidade dos acontecimentos e pela irreversibilidade sentida e 
vivida no cotidiano, certamente, se sente mais impotente, mais amargo e menos 
criativo (FERREIRA, 2000, p.139). 

 

No entanto, "[...] são os processos ecológicos que garantem a biodiversidade e a vida 

na Terra e estão por trás de todos os serviços que a natureza presta" (BENSUSAN, 2008, 

p.26), e tais serviços são o resultado de ciclos naturais complexos que vão desde os ciclos 

biogeoquímicos, de escala global, até o ciclo de vida de uma bactéria. Se alguns serviços 

ecossistêmicos derivados de escala limitada podem ser substituídos por soluções tecnológicas, 

já os serviços de escala mais ampla são vitais para a sobrevivência da vida humana e não têm 

substitutos (BENSUSAN, 2008).  

 

Globalmente, as paisagens e os ecossistemas estão cada vez mais afetados e 
transformados pela ação humana (Turner, 1990; Vitousek et al, 1997;. Goudie, 
2006). Neste contexto, as áreas protegidas tornaram-se pilares para conservação da 
biodiversidade (Noss, 1996;. Bruner et al, 2001). No entanto, as áreas protegidas 
estão em perigo de se tornar ilhas em um mar de paisagens dominadas pelas 
atividades humanas, como as terras ao redor das áreas protegidas, cada vez mais 
convertidas para a agricultura e para uso como solo urbano (Hansen et al, 2004;. 
Radeloff et al, 2010). A intensificação do uso da terra no entorno de áreas protegidas 
é uma preocupação, pois reduz o habitat adicional adjacente de espécies e causa o 
isolamento ecológico (Struhsaker et al., 2005). Especialmente para os grandes 
predadores que vivem nas áreas do parque, pois muitas vezes a área é 
demasiado pequena para suportar populações viáveis, porque raramente os 
limites do parque coincidem com os limites ecológicos (Theberge et al, 2006;. 
Patterson e Murray, 2008) (GIMMI et al., 2011, p.229, tradução nossa, grifo nosso). 

 

Um exemplo de expansão urbana na América Latina está registrado no trabalho de 
Pauchard et al. (2006) realizado na região de Concepción, Chile, onde os autores relatam:  

 

Descobrimos que os impactos da expansão urbana sobre a biodiversidade na região 
metropolitana de Concepción diferem pouco das cidades em outras partes do 
mundo: ecossistemas nativos são substituídos por calçadas e edifícios e o que resta 
do solo natural é coberto com áreas verdes dominadas por espécies ornamentais 
exóticas. Pântanos e outras zonas periurbanas com seus ecossistemas estão sendo 
rapidamente destruídos, fragmentados ou invadidos por espécies exóticas. 
(PAUCHARD et al.,2006, p.272, tradução nossa). 
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McDonald et al. (2009) destacam que com o rápido crescimento global do meio 

urbano, a proximidade entre a malha urbana e as áreas protegidas vai aumentar.  Os autores 

estudaram a proporção de pessoas em áreas urbanas; a quantidade de áreas protegidas; e uma 

distância estimada entre as cidades e as áreas protegidas num período de tempo compreendido 

entre1995 e 2030, identificando três categorias de países:  

a) nações urbanizadas (mais de 60% urbana) com uma densidade populacional alta (maior 

que 40 pessoas / km2) e alta proximidade entre áreas urbanas e protegidas (por exemplo, a 

Europa);  

b) nações urbanizadas com uma densidade populacional relativamente baixa e proximidade 

moderada entre as zonas urbanas e protegidas (por exemplo, os Estados Unidos);  

c) nações rurais, com uma grande quantidade de parques (mais de 5% da área terrestre), onde 

a proximidade vai aumentar drasticamente (por exemplo, China) e as nações rurais com 

limitada proteção às áreas naturais (por exemplo, a África Ocidental); 

Segundo Redman e Jones (2005), a rápida urbanização do globo vai exigir 

investimentos sem precedentes em infraestrutura e criar inimagináveis desafios para as 

instituições políticas e sociais, significando também oportunidades mais promissoras e 

desafios para a sustentabilidade principalmente nas regiões em rápida urbanização do mundo. 

A transformação dos entornos das cidades devido à expansão urbana e o número crescente de 

moradores urbanos somados à maior demanda por energia, alimentos, bens e outros recursos 

estarão na base da degradação dos ambientes locais e regionais, ameaçando os serviços dos 

ecossistemas básicos e a biodiversidade global. 

Ruscheinsky (2003) pondera que embora as sociedades mais desenvolvidas tenham a 

tendência de exaurir mais os bens naturais e a poluir mais o ambiente, elas também tendem a 

conseguir se adaptar melhor ou construir mecanismos de adaptação através do avanço 

tecnológico e da regulamentação sobre meio ambiente.  O autor prossegue, com a reflexão de 

que por força das circunstâncias internacionais e da distribuição da produção em instância 

global, existem implicações ambientais perversas e efeitos das políticas e da degradação que 

recaem mais incisivamente sobre os subdesenvolvidos. Conclui afirmando que "[...] por ironia 

da história, os pobres, que são a maioria no globo terrestre, podem poluir e degradar menos, 

no entanto ao mesmo tempo, possuem as menores condições para reduzir os efeitos perversos 

de sua ação na sociedade" (RUSCHEINSKY, 2003, p.49).  

 

Das mais de 450 áreas urbanas com 1 milhão de habitantes ou mais em 2011 
(representando 1,4 bilhão de pessoas), 60%, ou cerca de 890 milhões de pessoas, 
estavam vivendo em áreas de alto risco de exposição a pelo menos um perigo 
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natural. A inundação é o risco mais frequente e o maior para as 633 maiores cidades 
ou aglomerações urbanas analisadas: Pelo menos 233 cidades estão localizadas em 
áreas com alto risco de inundações ou perto delas - afetando potencialmente 663 
milhões de habitantes. Cento e quarenta e oito dessas cidades não são cidades 
costeiras (UNITED NATIONS POPULATION DIVISION, 2012, p.17, tradução 
nossa). 

 

Pode ser estabelecida uma relação direta entre a expansão periurbana de habitações 

precárias e a degradação ambiental. Gutberlet e Hunter (2008, p.3) afirmam que é crescente a 

expansão da habitação precária em todo o mundo nos países em desenvolvimento, devido ao 

aumento rápido da população nas cidades e às disparidades geográficas na distribuição de 

infraestrutura básica, serviços públicos e oferta de oportunidades de desenvolvimento social 

entre os bairros pobres da periferia e bairros centrais de alta renda. Wendel (2011) afirma que 

o crescimento periurbano nos países em desenvolvimento difere da expansão suburbana nos 

países industrializados, devido à natureza do crescimento. Nos países em desenvolvimento, a 

expansão se dá muitas vezes além ou entre os limites municipais deixando os governos com 

muito pouca autoridade para regular o desenvolvimento ou mesmo a prestação de serviços. 

Pimentel et al (2007) chamam a atenção para o vínculo existente entre os efeitos da 

degradação ambiental e as doenças que acometem a população, afirmando que de todas as 

doenças infecciosas em todo o mundo, aproximadamente 40% das mortes (62 milhões por 

ano) estão relacionadas com vários fatores ambientais, especialmente poluentes orgânicos e 

químicos, e complementa:  

 

Além disso, mais de 3,7 bilhões de seres humanos sofrem de desnutrição (OMS 
2004a), e 2,2 milhões de bebês e crianças morrem a cada ano de diarreia, que é 
causada em grande parte por água e alimentos contaminados (Population Resource 
2004) (PIMENTEL et al., 2007, p.653, tradução nossa). 

 
 

4.3 EXPANSÃO URBANA E OS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 

Uma das questões mais importantes para a consideração prioritária dessas áreas 

naturais no âmbito do planejamento das políticas públicas é a de sua conservação em face dos 

serviços ecossistêmicos que prestam. Para De Groot, Wilson e Boumans (2002) os serviços 

ecossistêmicos significam a capacidade dos processos naturais e componentes para fornecer 

bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas, direta ou indiretamente. Salzman 

(2005) simplifica o entendimento do conceito de serviços ecossistêmicos, ao dizer que "[...] o 

ambiente oferece serviços criticamente importantes gratuitamente que, se tivéssemos de pagar 

por substitutos nos mercados, teriam preços extremamente elevados" (SALZMAN, 2005, 
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p.108, tradução nossa). Já Bensusan (2008) afirma que tudo é uma questão de escala e que 

para os serviços de ampla escala, sua ausência simplesmente compromete as possibilidades de 

vida humana sobre a Terra.  

De Groot et al. (2000) sugerem uma classificação dos serviços ecossistêmicos em 

quatro grupos de funções, a saber: 

a) funções de regulação - este grupo de serviços ecossistêmicos relaciona-se com a 

capacidade dos ecossistemas naturais e seminaturais para regular os processos ecológicos 

essenciais e os sistemas de suporte à vida através de ciclos biogeoquímicos e outros 

processos da biosfera. Além de manter o ecossistema (e a biosfera) prestam muitos 

serviços, que têm benefícios diretos e indiretos para as pessoas (como ar limpo, água e 

solo, e os serviços de controle biológico); 

b) funções de habitat - ecossistemas naturais fornecem refúgio e habitat de reprodução para 

plantas e animais selvagens e, assim, contribuem para a conservação (in situ) da 

diversidade biológica e genética, e dos processos evolutivos; 

c) funções de produção - a fotossíntese e a absorção de nutrientes pelos seres autotróficos 

que convertem a energia, o dióxido de carbono, a água e nutrientes para dentro de uma 

grande variedade de estruturas de hidratos de carbono, que são então usados pelos 

produtores secundárias para criar uma variedade ainda maior de biomassa viva; 

d) funções de informação - a maior parte da evolução humana ocorreu dentro do contexto de 

habitat selvagem e os ecossistemas naturais têm uma "função de referência" e contribuem 

para a manutenção da saúde humana.   

De Groot, Wilson e Boumans (2002) identificaram 23 funções dos ecossistemas que 

fornecem bens e serviços, contribuindo para a ampliação da compreensão dos serviços 

prestados pelos ecossistemas. Mayrand e Paquin (2004) destacam serviços prestados pelos 

ecossistemas florestais na manutenção dos corpos d'água, tais como: 

a) regulação do fluxo de água (com manutenção de fluxos de estação seca e controle de 

cheias);  

b) manutenção da qualidade da água (com o controle de carga de sedimentos e de 

nutrientes);  

c) controle de sedimentação;  

d) manutenção de habitats aquáticos; 

e) manutenção dos recursos da diversidade genética.  

As florestas urbanas e periurbanas têm grande importância para a melhoria da 

qualidade do ambiente urbano, pois as árvores podem absorver vários poluentes gasosos, 
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como dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2) e ozônio, como também 

dissolvem os poluentes solúveis em água, na superfície úmida das folhas (YANG et al., 

2005).  

Para McDonald et al. (2011) o abastecimento dos moradores urbanos do mundo com 

água adequada em 2050 será um desafio. Mais de 1 bilhão de pessoas viverão em cidades sem 

água disponível suficiente dentro de sua extensão urbana, e essas cidades terão que investir 

em outras formas de obtenção de  água. É um problema solucionável, mas que vai demandar 

dinheiro, tempo, vontade política e governança eficaz. Os ecossistemas de água doce já são 

um dos tipos de habitats mais alterados, carecendo de um planejamento cuidadoso e recursos 

financeiros para enfrentar o desafio da escassez da água urbana e o risco de pôr em perigo a 

vida selvagem e os sistemas naturais dependentes. Os autores consideram que em havendo a 

opção entre a gestão eficiente (e ecológica) da paisagem e sistemas aquáticos e o aporte 

financeiro para infraestrutura, a primeira opção será possivelmente a mais adequada, pois 

apresenta menor probabilidade de impactar negativamente a biodiversidade aquática.  

McDonald et al. (2011) afirmam que a adoção de princípios como o da gestão da água 

baseada na variação da oferta - demanda, na economia do recurso e em incentivos aos 

produtores (como o pagamento por serviços ecossistêmicos), constituem oportunidades que 

podem ajudar a aliviar a escassez da água no meio urbano. Para os países com moderada a 

alta renda per capita, os investimentos internos serão adequados para encontrar soluções para 

a falta de água, se existir vontade política. Já para os países com renda per capita baixa, o 

investimento doméstico tende a ser inadequado, e as instituições financeiras deverão 

necessariamente adotar novos compromissos por parte da comunidade internacional para 

financiamento dessas melhorias. Esses tipos de compromissos serão cruciais para que se 

garanta que todos os residentes urbanos do mundo possam desfrutar de seu direito humano 

fundamental de ter acesso à água potável adequada.  

Para McDonald, Kareiva e Forman (2008), as consequências atuais e futuras da 

urbanização acelerada para a conservação da biodiversidade são muito pouco conhecidas. Os 

autores realizaram um estudo sobre os impactos do crescimento urbano sobre ecorregiões, 

espécies raras e áreas protegidas, que embora locais, têm juntas, um efeito cumulativo 

significativo. Os autores concluíram que: 

 

Atualmente, 29 das 825 ecorregiões do mundo têm mais de um terço de sua área 
urbanizada, e estas 29 ecorregiões são o único lar de 213 espécies de vertebrados 
terrestres endêmicos. Nossas análises sugerem que 8% das espécies de vertebrados 
terrestres na lista vermelha da IUCN estão em perigo, em grande parte por causa do 
desenvolvimento urbano. Em 2030, 15 ecorregiões adicionais devem perder mais de 
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5% de sua área remanescente não desenvolvida, e elas contêm 118 espécies de 
vertebrados que não são encontrados em nenhum outro lugar. Das 779 espécies 
raras, com apenas uma população conhecida mundialmente, 24 deverão ser 
impactadas pelo crescimento urbano (MCDONALD; KAREIVA; FORMAN, 2008, 
p.1695, tradução nossa). 

 

 McDonald, Kareiva e Forman (2008) também identificaram que a distância entre as 

áreas protegidas e as cidades deve vir a ser reduzida dramaticamente em algumas regiões e 

que 88% das áreas protegidas que podem ser afetadas pelo crescimento urbano está em países 

de renda baixa a moderada, fato esse que pode limitar a capacidade institucional local para se 

adaptar às novas tensões antrópicas sobre áreas protegidas.  

Em se tratando de Áreas Protegidas, o modelo de unidades de conservação adotado 

nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, é derivado da concepção de "áreas 

protegidas" desenvolvida nos Estados Unidos no século XIX, objetivando a proteção da vida 

selvagem em virtude do rápido avanço da civilização urbano-industrial (ARRUDA, 1999), e o 

Parque Nacional de Yellowstone constituiu-se na primeira área protegida moderna 

(BENSUSAN, 2008). 

 

A idéia que fundamenta este modelo é a de que a alteração e domesticação de toda a 
biosfera pelo ser humano é inevitável, sendo necessário e possível conservar 
pedaços do mundo natural em seu estado originário, antes da intervenção humana. 
Lugares onde o ser humano possa reverenciar a natureza intocada, refazer suas 
energias materiais e espirituais e pesquisar a própria natureza. (ARRUDA, 1999, 
p.83). 
 

A ONG International Union for Conservation of Nature (IUCN) define áreas de 

proteção como um espaço claramente definido geograficamente, reconhecido, dedicado e 

gerido por meios legais ou outros meios eficazes, para atingir a conservação a longo prazo da 

natureza, com os serviços dos ecossistemas associados e valores culturais (DUDLEY, 2008). 

Segundo Benjamin (2000) no Brasil, as primeiras áreas protegidas de caráter nacional 

foram o Parque Nacional de Itatiaia (1937) e o Parque Nacional de Iguaçu (1939), 

considerando a Constituição de 1988 representa um divisor de águas ao regrar a matéria de 

forma expressa "[...] ao estabelecer mecanismos garantidores da perenidade legal e ecológica 

dos 'espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos' (CF, art. 225, § 1.º, 

III.)" (BENJAMIN, 2000, p.13). 

A Lei Federal nº 9.985 (2000) regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
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(SNUC). Em seu artigo segundo, parágrafo primeiro, o SNUC prescreve que para os fins 

previstos, unidade de conservação é um...  

 "[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; [...]" (BRASIL, 
2002). 

 

No artigo sétimo do mesmo diploma legal, temos que as unidades de conservação 

integrantes do SNUC encontram-se divididas em dois grupos, com características específicas; 

são eles:  

a) as Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo é o de preservar a natureza, permitindo 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, exceção feita aos casos previstos nesta 

Lei. Este grupo é composto pelos seguintes tipos de unidade de conservação, 

- Estação Ecológica;  

- Reserva Biológica; 

- Parque Nacional;  

- Monumento Natural;  

- Refúgio de Vida Silvestre; 

b) as Unidades de Uso Sustentável, que têm como objetivo a compatibilização da 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Este 

grupo é composto pelos seguintes tipos de unidade de conservação, 

- Área de Proteção Ambiental;  

- Área de Relevante Interesse Ecológico; 

- Floresta Nacional; 

- Reserva Extrativista;  

- Reserva de Fauna;  

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável;  

- Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

4.4 A SOCIEDADE SOB A ÉGIDE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Para Rattner (1995) a globalização ora estabelecida é resultado de um processo 

histórico "[...] cujos fatores dinâmicos são a concentração-centralização de capital, o 
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desenvolvimento dos meios de comunicação e o despertar da consciência sobre o destino 

comum da humanidade" (RATTNER, 1995, p.69) e complementa afirmando que:  

 

[...] as forças mais ativas e poderosas no processo de globalização são os 
conglomerados e empresas transnacionais que dominam e controlam 
efetivamente a maior parte da produção, do comércio, da tecnologia e das 
finanças internacionais. Com seu imenso potencial econômico-financeiro, essas 
organizações operam em escalas transcontinentais, transferindo recursos financeiros 
e know-how por sistemas de comunicações informatizadas e via satélite e crescem, 
mesmo em tempos de recessão e crise, através de fusões, incorporações, venda e 
compra de ativos em transações bilionárias (RATTNER, 1995, p.71, grifo nosso). 

 

A importância de se destacar esse raciocínio de Rattner sobre o tema da globalização, 

reside na constatação de que tem havido um aprofundamento dos problemas em instância 

local e global. Para o autor, globalização é "[...] um estilo de vida decorrente das pressões 

competitivas do mercado, que aproximam culturas políticas e práticas administrativas e 

difundem e generalizam os mesmos problemas e conflitos ambientais" (RATTNER, 1995, 

p.69). Prossegue dizendo que na realidade "[...] verificamos a polarização, a exclusão e os 

decorrentes desequilíbrios sociais entre minorias desfrutando de elevada renda, consumo e 

estilo de vida afluentes e de desperdício, face à maioria carente das necessidades básicas" 

(RATTNER, 1995, p.71). 

A questão que se impõe, é que a nossa sociedade planetária tem assimilado muito 

lentamente os fundamentos que vêm no bojo do conceito de desenvolvimento sustentável, 

principalmente porque tanto os compromissos intrageracionais quanto os intergeracionais 

exigem respeito e compaixão, fortes opositores ao capitalismo vigente. Nogueira (2009) relata 

que o termo desenvolvimento sustentável aparece pela primeira vez em 1980, numa 

publicação da Organização Não Governamental (ONG) União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos (UICN), que foi a primeira a esboçar os princípios 

voltados para a elaboração de uma Convenção sobre a Diversidade Biológica, ganhando 

ampla divulgação a partir da divulgação do relatório da Comissão Brundtland. Ao tomarmos o 

citado relatório, na página 54 tem-se o seguinte conceito:  

 

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas 
próprias necessidades. Ela contém em si dois conceitos-chave: 
- O conceito de "necessidades", em particular as necessidades essenciais dos pobres 
do mundo, para o qual prioridade absoluta deve ser dada, e 
- A ideia de limitações impostas pelo estado da tecnologia e pela organização social 
sobre a capacidade do ambiente para atender às necessidades presentes e futuras 
(BRUNDTLAND COMMISSION, 1987, p.54, tradução nossa). 
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Rattner (1999) diz que falta uma precisão ao conceito de sustentabilidade e que isso 

evidencia a ausência referências teóricas capazes de relacionar de forma sistemática as 

contribuições dos discursos e dos campos de conhecimentos específicos. "Por outro lado, esta 

situação reflete a indecisão prevalecente das elites em definir um plano e programa de ação 

coerentes que aceitem e incorporem as crescentes críticas dirigidas ao modelo de 

desenvolvimento convencional e ainda dominante [...]" (RATTNER, 1999, p.233).  

Sachs (1995) também critica o modelo em voga e afirma que a distribuição dos frutos 

do progresso tecnológico e do progresso econômico é cada vez mais desigual resultando em 

má organização social e política o que gera um "mal desenvolvimento". O autor pondera que 

"[...] é um erro dizer que os exorbitantes custos sociais e ecológicos de certas formas de 

crescimento econômico constituem os danos inelutáveis do progresso" (SACHS, 1995, p.32). 

A sociedade de consumo se coloca como um modelo arbitrariamente alimentado por 

"forças ocultas" (corporações, governos e outros segmentos da sociedade), determina valores 

axiológicos de ampla aceitação social, onde o consumo desenfreado de bens e serviços está 

diretamente ligado ao papel do indivíduo na sociedade. Tal modelo se acha alicerçado na 

crença de que quanto mais consome "melhor" e mais feliz é o indivíduo. Privilegia-se o ter em 

detrimento do ser. O modelo tende a concorrer para o aprofundamento da exclusão social 

além de ser o combustível que impulsiona a depleção dos recursos naturais e a altíssima 

produção de resíduos, num ritmo sem precedentes na história do planeta. 

Acselrad (2010) diz que o Estado brasileiro se "ambientalizou" na década de 1980, 

adotando discursos e constituindo instituições para tutelar o meio ambiente e limitar as 

possibilidades de apropriação por "grandes interesses". No entanto a julgar pela forma 

inadequada da utilização dos dispositivos legais em alguns casos cabe a crítica expressada 

pelo autor. 

 

 [...] aqui e no mundo em geral, podem ser entendidos como exemplos do que 
Boltanski e Chiapello chamam de deslocamento do enfrentamento critico - 
respostas que as forças sistêmicas dão as críticas que lhes são endereçadas como 
produtoras de injustiças - de ações tidas por injustificáveis, como as que degradam 
"o meio ambiente". Visou-se assim neutralizar/desarmar a critica e relegitimar o 
modo de operação do modelo de desenvolvimento (ACSELRAD, 2010, p.4-5, grifo 
nosso). 

 

Na construção de um entendimento acerca dos princípios e ações a serem considerados 

para a formulação de políticas públicas e adequações no planejamento urbano, Singh e 

Pandey (2012) oferecem contribuições relevantes. Os autores mantém o foco na questão da 

habitação, na valorização dos mais humildes e no suporte aos excluídos. 
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[...] a política de habitação sustentável deve incorporar três objetivos: O primeiro 
deles é que políticas futuras devem proporcionar a base para a melhoria das famílias. 
O segundo objetivo das políticas é que possam resultar na proposição de habitações 
sustentáveis se preocupando com o empoderamento das pessoas mais pobres. O 
terceiro objetivo dessas políticas deve ser o de fornecer suporte psicológico aos 
segmentos mais pobres da sociedade urbana, de modo a infundir um sentimento de 
autoestima. Assim, a fim de serem sustentáveis, as iniciativas para a habitação 
devem ser econômica e tecnicamente viáveis; socialmente aceitáveis e acessíveis 
e ambientalmente amigáveis (SINGH; PANDEY, 2012, p.6. tradução nossa, grifo 
nosso). 

 

Singh e Pandey (2012) dizem que é preciso, prioritariamente, ajudar os mais pobres, 

porque eles acabam sendo deixados de lado e sem outra opção a não ser a de destruir o meio 

ambiente. Que é necessário dar vida à ideia de desenvolvimento autossuficiente respeitando as 

limitações de recursos naturais e sem a degradação da qualidade ambiental e nem deve reduzir 

a produtividade no longo prazo, cuidando do controle de doenças, usando as tecnologias 

apropriadas, atentando para a segurança alimentar, para a água potável e propiciando moradia 

para todos. Complementam dizendo que as iniciativas onde as pessoas são levadas a 

participar, são profundamente necessárias na construção da sustentabilidade. Os autores 

destacam nove questões que devem ser o foco de atenção dos legisladores e administradores 

públicos, são elas:  

a) o desenvolvimento das favelas - as metrópoles e megacidades revelam uma polarização ao 

atraírem as pessoas representando um desafio proporcionar habitação com serviços 

básicos em áreas urbanas a todos. Isso se reflete em um aumento da proporção de 

população favelada.  "Por exemplo, cerca de 85 mil famílias vivem em um 110 hectares 

(275 acres) local próximo ao aeroporto internacional de Mumbai, em terreno que pertence 

ao aeroporto nacional" (SINGH; PANDEY, 2012, p.9. tradução nossa); 

b) a geração de efluentes e a poluição da água - "[...] devido ao crescimento da população e 

da urbanização a diferença entre o abastecimento de água por habitante e a procura está 

cada vez maior. Isso está exercendo pressão sobre os recursos hídricos da região" 

(SINGH; PANDEY, 2012, p.9. tradução nossa); 

c) a degradação e destruição dos recursos naturais e redução da biodiversidade, 

principalmente com a perda de cobertura verde para a edificação de habitações;  

d) o tráfego de veículos e a poluição atmosférica e sonora associadas;   

e) a geração de esgoto e poluição de corpos hídricos urbanos; 

f) a geração de resíduos sólidos e sua destinação, o que muitas vezes se dá contaminando o 

solo e corpos d'água, ou percolando até atingir as águas subterrâneas; 
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g) os assentamentos não planejados no entorno de áreas planejadas - os autores dizem que 

em cidades indianas um fenômeno clássico a proliferação de colônias de casas particulares 

no entorno de projetos de habitação planejados oficialmente. "O fenômeno também é visto 

em áreas periurbanas, nas proximidades dos anéis viários construídos nas periferias das 

cidades" (SINGH; PANDEY, 2012, p.12. tradução nossa);  

h) as alterações climáticas - os autores destacam que os edifícios modernos têm altos níveis 

de consumo de energia e que o consumo de combustível fóssil de maneira geral, continua 

muito alto.  

Singh e Pandey (2012) ponderam ainda, que as cidades precisam ser resilientes, que 

significa a capacidade de absorverem o impacto de ocorrências negativas, incluindo as 

alterações climáticas, através da resistência ou adaptação, permitindo a manutenção de certas 

funções e estruturas básicas durante a crise, e retornando ao estado anterior ou obtendo a 

recuperação mais rápida de um evento desagradável. 

 

A Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres define 
resiliência como "a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade 
potencialmente expostos a riscos de se adaptar, resistindo ou mudando, a fim de 
alcançar e manter um nível aceitável de funcionamento e estrutura. Isso é 
determinado por o grau em que o sistema social é capaz de organizar-se para 
aumentar essa capacidade para aprender com desastres anteriores para melhor 
proteção futura e melhorar as medidas de redução de risco" (SINGH; PANDEY, 
2012, p.12. tradução nossa). 

 

A Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (United 

Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR) é um programa estratégico 

adotado pela Organização das Nações Unidas e os Estados-Membros em 2000, que coordena 

os esforços para uma redução substancial nas perdas por desastres. O programa objetiva 

construir nações e comunidades resilientes como uma condição essencial para o 

desenvolvimento sustentável (UNISDR, 2013). 

Para Costello et al. (2009), é preciso haver foco na adaptação às alterações climáticas, 

pois de maneira geral o que se vê é muita fragmentação e guerras institucionais ou territoriais, 

num planeta que carece de maior governança em nível global, especialmente em instituições 

da ONU. O autor pondera que para que haja uma adaptação de forma eficaz para as mudanças 

climáticas, é preciso considerar agora no planejamento local, questões que podem transcender 

a região como as regras do mercado, o papel de um setor corporativo transnacional poderoso, 

a restrições políticas em países desenvolvidos e em desenvolvimento, como também as 

iniciativas de financiamento que hoje se mostram insuficientes e mal coordenadas. "[...] Poder 
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e política entrarão em todas as discussões sobre segurança alimentar, abastecimento de água, 

redução de riscos e gestão de desastres, planejamento urbano, saúde e custos para a 

população" (COSTELLO et al., 2009, p.1696, tradução nossa). 

Segundo Christeler e Sall (2008) é preciso planejar uma "densidade urbana", o que 

segundo os autores é "[...] um processo que conduz à boa gestão do espaço urbano, através da 

concentração da habitação, empregos e transporte em uma área tão limitada quanto possível, 

respeitando a qualidade da gestão desses espaços" (CHRISTELER; SALL, 2008, p.1, 

tradução nossa). Dessa maneira o objetivo é atender às necessidades de desenvolvimento da 

cidade, porém evitando a expansão urbana que necessariamente aumenta a pressão sobre as 

áreas naturais além dos custos de gestão. Quanto maior a extensão, maiores os custos 

públicos.   

Wismer (1996) afirma que comunidades sustentáveis são comunidades saudáveis, as 

quais têm "fundações" que se acham estruturadas na identidade, na ética e no senso de 

pertencimento ao local onde se encontram: 

 

A fim de contribuir para a saúde da comunidade, as atividades econômicas devem 
fortalecer essas fundações. "Desenvolvimento" econômico que solapa a identidade 
cultural, compromete os valores ou falha em manter ou melhorar a qualidade do 
meio ambiente não é sustentável nem saudável (WISMER, 1996, p.2, tradução 
nossa). 
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5 BREVE HISTÓRICO DOS PROCESSOS DE OCUPAÇÃO ESPACIAL DA    

   CIDADE DE SÃO PAULO - VETOR SUL 

 

A fim de que se possa tecer um breve quadro sobre a cidade de São Paulo na primeira 

metade do século XVII, recorre-se aos registros de Spix e Martius. Quando os naturalistas 

bávaros Spix e Martius empreenderam uma viagem de descobertas pelo Brasil imperial, de 

1817 a 1820, encontraram uma cidade inimaginável para os cidadãos de hoje.  

 

Acha-se a cidade de São Paulo situada numa elevação na extensa planície de 
Piratininga. A arquitetura de suas casas amiúde com sacadas de gradil, que ainda 
não desapareceram aqui, como no Rio, indica mais de um século de existência. Aqui 
raramente se constrói com tijolo, ainda menos com cantaria; levantam-se as paredes 
com duas fileiras de fortes postes ou varame entrelaçado, entre os quais se calça o 
barro (casas de taipa), sistema muito parecido com o pisé francês (SPIX; 
MARTIUS, 1981, p.137). 

 

Mais à frente os exploradores tratam da população vivente afirmando que... 

 

O número de habitantes da Cidade de São Paulo, segundo as mais recentes 
estimativas, incluindo as freguesias subordinadas, eleva-se a pouco mais de 30.000, 
sendo metade de brancos, ou supostos brancos, metade de pretos ou gente de cor. O 
total da população da Capitania de São Paulo, segundo os dados oficiais que 
anexamos no fim deste capítulo, era, no ano de 1808, de 200.478 almas; no ano de 
1814, 211.928; e no ano de 1815, de 215.021 (SPIX; MARTIUS, 1981, p.140). 

 

E em tratando da economia local, Spix e Martius (1981) observam: 

 

A capitania de São Paulo não está em condições de fazer os gastos da administração 
com sua própria receita, mas precisa de um auxílio de sessenta contos de réis anuais 
(SPIX; MARTIUS, 1981, p.147). 

 

Sobre a região localizada entre os afluentes Bororé e Taquataquissetiba (Taquacetuba), 

do Rio Grande (região objeto de estudo deste trabalho), são poucos os registros de ocupação 

efetiva do território, antes da implantação da Colônia Alemã. Também não há registros de 

aldeamentos indígenas pré-cabralianos na região (MARTINS, 2003). 

 

[...] Segundo Zenha (1977) a região era usada pelos indígenas como passagem entre 
o litoral e o planalto, traçando uma trilha que no período colonial recebeu o nome de 
Caminho de Conceição de Itanhaém, ligando as aldeias de Ibirapuera e de Itanhaém, 
que, com a chegada dos portugueses  
passaram a denominar-se de Santo Amaro de Ibirapuera (BERARDI, 1981; e 
TORRES, 1977) e Conceição de Itanhaém, respectivamente, tornando-se vilas 
coloniais. A primeira teve como último cacique o conhecido índio Cayubí aliado de 
Tibiriçá – cacique de Piratininga - e dos portugueses.  O traçado do caminho seguia 
basicamente o divisor de águas entre as bacias hidrográficas dos rios Jurubatuba-
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Bororé e Guarapiranga-EmbúGuaçú, seguindo pelo interflúvio da bacia do rio 
Capivari com a do Embú-Guaçú, até encontrar a Escarpa da Serra do Mar, decendo 
até o Rio Branco, pelas vertentes do rio Mambú, seguindo via fluvial até a vila de 
Itanhaém [...] (MARTINS, 2003, p.51). 
 

Na primeira metade do século XIX, São Paulo não dispunha de água encanada e a 

população se abastecia em fontes públicas ou em chafarizes, sendo essa água trazida até esses 

locais por valas abertas (TEIXEIRA, 2006). A cidade se concentrava na colina compreendida 

entre os córregos do Tamanduateí e do Anhangabaú (até o terceiro quartel do século XIX) e 

no entorno da cidade propriamente dita, havia dois anéis concêntricos, respectivamente 

denominados de cinturão das chácaras e cinturão caipira (SILVA; GROSTEIN, 2008, p.8). 

Para Maricato (2003), até o final do século XIX, a grande maioria das pessoas viviam no 

campo, com a população urbana totalizando entre 6,8 a 10% em 1890.  

 
Ao derredor do cinturão das chácaras, em anéis mais distantes do núcleo urbano da 
cidade, situava-se o cinturão caipira, voltado eminentemente ao desenvolvimento de 
atividades agrícolas e pecuárias. Além das propriedades agrícolas, localizavam-se 
nesse cinturão alguns pousos de tropas ao longo das principais estradas de 
comunicação entre a cidade de São Paulo e seus arredores.  
Nas terras do 'além-Tietê' os únicos núcleos de caráter urbano pré-existentes à 
urbanização – Freguesia do Ó e Santana – funcionavam como centros de apoio às 
propriedades agrícolas e aos pousos de tropas. (SILVA; GROSTEIN, 2008, p. 8).  

 

Nas primeiras décadas do século XX, a cidade de São Paulo passou a vivenciar um 

intenso crescimento demográfico e um acelerado processo de urbanização (MARICATO, 

2003). 

 

Ao longo da década de 1870, a cidade iniciou um processo de incremento 
demográfico acentuado, com inúmeras conseqüências sobre a sua conformação 
territorial. Este processo, estreitamente relacionado ao desenvolvimento da 
economia cafeeira do oeste paulista, à implementação das ferrovias e ao influxo de 
imigrantes à cidade, transformou não apenas a estrutura urbana interna à cidade, mas 
sobretudo, os seus arredores. A partir de sua colina central, a área urbana da cidade 
começou a expandir-se em todas as direções, iniciando um processo de incorporação 
das inúmeras chácaras rurais que até então circundavam a cidade (SILVA; 
GROSTEIN, 2008, p. 9).  

 

Na região de Santo Amaro, após a fixação custosa de uma colônia alemã, projeto do 

Império, outros imigrantes vieram se fixar no início do XX.  

 

[...] Os portugueses montavam granjas de aves e gado; espanhóis (Catalunha) 
comercializavam roupas femininas; árabes, turcos e judeus, tecidos; russos, 
húngaros e ingleses eram operários, comerciários e bancários; estadunidenses e 
alemães para os altos cargos de chefia nas indústrias; japoneses (principalmente 
depois de 1945) eram agricultores de hortifrutigranjeiros (cinturão verde) onde seus 
filhos se tornariam profissionais liberais (médicos, dentistas, farmacêuticos, etc.); 
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além dos italianos que marcaram profundamente a cultura paulistana (MARTINS, 
2003, p.59-60). 

 

Em fevereiro de 1935 o interventor federal do Estado Armando de Salles Oliveira, 

anexou o antigo município de Santo Amaro à capital paulistana, significando um 

rebaixamento do município à condição de subprefeitura e determinando uma mudança 

sensível na história da região (BERARDI, 1981).  

O crescimento acelerado da população e o constante movimento de chegada de 

imigrantes à cidade fizeram com que a especulação imobiliária se tornasse um negócio com 

potencial lucrativo. No período 1915 - 1940 surgiram loteamentos por todos os lados da 

cidade, gerando uma trama urbana interrompida e difusa, entremeada de vazios urbanos, 

muitas vezes à espera de valorização. A cidade se espalhava com voracidade para as áreas ao 

redor, avançando sobre colinas e vales e formando conurbações da região urbanizada com 

municípios vizinhos. Nesse período, a cidade também sofreu a influência da implantação e 

desenvolvimento do parque industrial automobilístico, ampliando o mercado de trabalho e 

intensificando o movimento migratório (LANGENBUCH, 1968; ROLNIK, 1999; SILVA; 

GROSTEIN, 2008).  

Segundo Ferreira (2000) nas décadas de 1960 e 1970 o país viveu intensas 

transformações agrícolas e agrárias com sua modernização, favorecendo as culturas 

destinadas à exportação e às agroindústrias, bem como, a concentração fundiária, alterando as 

relações de trabalho e propiciando grandes migrações do campo para as cidades. "Quase 30 

milhões de pessoas deixaram o campo entre 1960 e 1980, acelerando o processo de 

urbanização e 'inchando' metrópoles e cidades de tamanho médio entre 100 a 500 mil 

habitantes" (FERREIRA, 2000). 

Maricato (2003) aponta que se no final do século XIX, 10% da população era urbana e 

já no final do século XX, aproximadamente 20% da população era rural, configurando um 

quadro de reversão demográfica. A autora complementa seu raciocínio afirmando que: 

 

Essa grande massa que se instalou nas cidades, o fez por sua própria conta e risco. 
Nessas condições podemos dizer que a ocupação ilegal de terras é parte intrínseca 
desse processo.  Ela é, de fato, institucional. Se considerarmos que todos os 
moradores de favelas existentes no município de São Paulo invadiram terra para 
morar (a definição da favela está exatamente na relação jurídica de não propriedade) 
estamos nos referindo a aproximadamente dois milhões de pessoas. O número é 
aproximado, pois o rigor nos obrigaria a descontar os moradores de aluguel, nas 
favelas. De qualquer modo, a dimensão confirma a assertiva de que a exceção é a 
regra. Curitiba, tomada como cidade modelo de planejamento urbano, está cercada 
por uma coroa formada de numerosos núcleos de terras invadidas, muitos dos quais 
estão em áreas de proteção ambiental. Nenhuma grande cidade brasileira foge ao 
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destino aqui descrito. E cada vez mais as cidades de porte médio seguem o 
mesmo caminho (MARICATO, 2003, p.158-159, grifo nosso). 

 
A Figura 4 permite uma visualização do processo de crescimento da população da 

Cidade de São Paulo. Segundo dados da Prefeitura Municipal (PMSP, 2013b), a população 

que em 1872 era de 31.385 habitantes saltou para 239.820 habitantes em 1900 e depois para 

5.924.615 habitantes em 1970.  

 

FIGURA 4 - Evolução do crescimento da População do Município de São Paulo. 
 

 
 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Mapa Digital 
da Cidade (2013) - Modificado pelo autor. 

 

No Brasil, desde o período colonial, tem-se a exclusão socioespacial como um dos 

elementos da política de colonização, distinguindo os moradores da casa grande daqueles que 

habitavam as senzalas (CÂMARA, 1996). Esse modelo evoluiu para a segregação 

socioespacial presente hoje nos aglomerados urbanos, impulsionado pelo capitalismo. Para 

Silva (2007) a segregação social, principalmente a espacial, é o resultado do crescimento da 

população e da falta de planejamento das cidades afetando grupos com menores rendas, que 

são "empurrados" para as áreas desinteressantes para a especulação imobiliária, justamente as 

áreas de fragilidade ambiental. 

Concordando com Maricato (1999), para aqueles que só poderiam aspirar a uma 

habitação nas áreas periféricas da cidade, restaram apenas "[...] as áreas ambientalmente 

frágeis – beira de córregos, rios e reservatórios, encostas íngremes, mangues, áreas alagáveis, 

fundos de vale -, que, por essa condição, merecem legislação específica e não interessam ao 

mercado legal [...]" (MARICATO, 1999, p.6), morando em pequenas casas onde investiram 
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suas modestas economias. A autora também afirma que dentre as consequências estão a "[...] 

poluição dos recursos hídricos e dos mananciais, banalização de mortes por 

desmoronamentos, enchentes, epidemias, etc." (MARICATO, 1999, p.6). 

 

A tolerância pelo Estado em relação à ocupação ilegal, pobre e predatória de 
áreas de proteção ambiental ou demais áreas públicas, por parte das camadas 
populares, está longe de significar uma política de respeito aos carentes de 
moradia ou aos direitos humanos. A população que aí se instala não compromete 
apenas os recursos que são fundamentais a todos os moradores da cidade, como é o 
caso dos mananciais de água. Mas ela se instala sem contar com qualquer serviço 
público ou obras de infra-estrutura urbana. Em muitos casos, os problemas de 
drenagem, risco de vida por desmoronamentos, obstáculos à instalação de rede de 
água e esgotos torna inviável ou extremamente cara a urbanização futura. Um 
cenário freqüente resultante dessa dinâmica de ocupação ilegal de áreas de 
proteção ambiental é o conflito que opõe a população, que luta para 
permanecer no local, apoiada por um parlamentar clientelista, insensível à 
questão social ou ambiental, ou por um parlamentar democrático, perplexo, 
sensível a ambos os problemas, e que tem, como adversários, o ministério 
público e ONGs dedicadas à causa ambientalista (MARICATO, 2003, p.158, grifo 
nosso). 

 

Os processos de expansão urbana através dos movimentos de periferização e peri-

urbanização são muito diversos e envolvem tanto a dispersão espacial de grupos de baixa 

renda quanto de grupos de média e alta renda, com fortes implicações sociais e ambientais 

como a ausência de saneamento básico, poluição de corpos d'água, forte processo de 

desmatamento e degradação ambiental (ALVES et al., 2008). Para Frúgoli Junior (2000), esse 

movimento foi induzido pelo poder público, uma vez que o centro se tornava incapaz de 

receber os fluxos crescentes, e assim a cidade deixou de ser monopolar, isto é, com um único 

centro, para ser multipolar, sendo dividida em “zonas orgânicas” com seus respectivos 

“centros”.   

Maricato concorda e acrescenta que "[...] as obras de infra-estrutura urbana alimentam 

a especulação fundiária e não a democratização do acesso à terra para moradia [...]" 

(MARICATO, 1999, p.3). A autora prossegue observando que existe uma relação direta entre 

a área de transportes e a exploração fundiária. Afirma que "A valorização das propriedades 

fundiárias ou imobiliárias é o motor que move e orienta a localização dos investimentos 

públicos especialmente na área dos transportes. Há uma simbiose entre a abertura de grandes 

vias e a criação de oportunidades para o investimento imobiliário" (MARICATO, 1999, p.3). 

Fernando Henrique Cardoso, Cândido Ferreira Camargo e Lúcio Kowarick, também trataram 

do assunto em um trabalho de 1971. 
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O sistema de transporte não agia sozinho: era acionado pela especulação imobiliária, 
que adotou um método próprio para parcelar a terra da cidade. Tal método consistiu 
no seguinte: nunca se fazia um novo loteamento na vizinhança imediata do anterior, 
já provido de serviços públicos. Pelo contrário, entre o novo loteamento e o anterior, 
já equipado, se deixava uma área de terra desocupada, sem lotear. Completado este 
novo loteamento, a linha de ônibus, sua passagem por áreas não loteadas traria sua 
imediata valorização. O mesmo ocorria com os demais serviços públicos: para 
atender os pontos extremos loteados, passariam por áreas vazias, beneficiárias 
imediatas do melhoramento público (CARDOSO, CAMARGO e KOWARICK, 
1971, p. 8-9). 
 

As autoras Sousa e Silva e Travassos (2008) pontuam que é a partir do relacionamento 

entre os assentamentos humanos e seu suporte físico que surgem os problemas ambientais 

urbanos, Esses problemas, apelidados de Agenda Marrom, compreendem a associação da 

qualidade de vida precária de parte das populações urbanas com o comprometimento dos 

recursos naturais.  

Atualmente a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é composta por 39 

municípios com uma população estimada em 18,3 milhões de pessoas e se situa como o 

quarto maior aglomerado urbano do mundo, estando à sua frente as regiões metropolitanas de 

Tóquio, Cidade do México e Nova York. A cidade de São Paulo, capital do estado 

homônimo, forma o núcleo central da RMSP, com uma população estimada em 11 milhões de 

habitantes uma área de 1.509 Km², e é dividida, administrativamente falando, em 31 

subprefeituras e em 96 distritos, sendo este último a menor unidade administrativa (SEPE; 

GOMES, 2008). Para Januzzi (2004), o contingente de residentes na cidade de São Paulo 

tende à estabilização enquanto a população dos municípios periféricos da RMSP segue em 

ritmo crescente, com perspectivas de ultrapassar a população da capital por volta de 2020. 

A Figura 5 apresenta a Divisão Administrativa do Município de São Paulo. O território 

da APA Bororé - Colônia, objeto de estudo deste trabalho, está localizado dentro da área 

marcada pelo quadrado vermelho. 
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FIGURA 5 - Distritos da Cidade de São Paulo com identificação da região estudada. 

 

FONTE: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 
(2013). 
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6 APA BORORÉ - COLÔNIA - CARACTERIZAÇÃO E CONFLITOS 

 

Este capítulo apresenta uma caracterização do território da APA, revelando as 

"heranças" socioambientais do processo de ocupação espacial de São Paulo, dentre elas, os 

conflitos. O capítulo se acha dividido nos seguintes tópicos: 6.1 Caracterização 

socioambiental da região; e 6.2 Conflitos socioambientais preexistentes ao rodoanel; 6.3 

Conflitos atinentes ao rodoanel e 6.4 Análise dos conflitos identificados. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA REGIÃO 

 

Ao sul do tecido urbano que compõe a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

está localizada a APA Bororé - Colônia, objeto de estudo deste trabalho, classificada como 

uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável. A APA é um tipo de Unidade de 

Conservação previsto no SNUC (Lei Federal nº 9.985 de 18/07/2000) em seu 14º artigo, 

inciso I. O 15º artigo da referida Lei caracteriza a APA como: 

 

 [...] uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
 

Ainda no 15º artigo do SNUC, os parágrafos 1º ao 5º estabelecem parâmetros 

importantes, são eles: 

 

§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 
§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma 
Área de Proteção Ambiental. 
§ 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas 
áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 
§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as 
condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e 
restrições legais. 
§ 5º A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos 
públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se 
dispuser no regulamento desta Lei (Grifo nosso). 
 

A APA Municipal Bororé - Colônia abrange uma área de 9.000 hectares pertencentes 

às áreas administradas pelas Subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro, tendo sido 
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criada pelada Lei Municipal nº 14.162, de 24 de maio de 2006. A APA é gerida por um 

Conselho Gestor paritário e deliberativo presidido pela Secretaria Municipal do Verde e Meio 

Ambiente do Município de São Paulo. Esse Conselho é composto por 24 integrantes sendo 12 

do Poder Público (órgãos públicos municipais e estaduais) e 12 da sociedade civil 

(organizações não governamentais ambientalistas, associações de moradores, representantes 

da iniciativa privada, instituições de ensino e pesquisa e sindicatos de trabalhadores).  

A Figura 6 apresenta a área da APA Bororé - Colônia, delimitada em verde e dentro 

do seu território, o Parque Natural Municipal do Itaim (limite determinado pelas linhas 

marrons, destacado pelo quadrado laranja). 

 

FIGURA 6 - APA Bororé - Colônia e Parque Natural Municipal do Itaim.

 

FONTE: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - São Paulo (2012). Modificado pelo autor. 

 

Sua criação foi justificada em virtude da região ser prestadora de importantes serviços 

ecossistêmicos para a região da RMSP. Como objetivos para sua criação, dentre outros, estão:  

a) a proteção dos recursos hídricos e os remanescentes de Mata Atlântica;  

b) a proteção do patrimônio arqueológico e cultural;  

c) a promoção do uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria da qualidade de vida da 

população e a manutenção do caráter rural da região; 
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d) a contenção do avanço da ocupação urbana sobre a área protegida (Lei nº 14.162, de 

24/05/2006, art. 2º). 

A APA se acha inserida na área de proteção aos mananciais, abarcando parcialmente 

as bacias hidrográficas da Billings e Guarapiranga. Seu território se situa à 

  

[...] margem esquerda da Represa Billings, compreendendo as bacias hidrográficas 
do Bororé, Taquacetuba e cabeceiras do Cocaia, que drenam na direção Nor-
Nordeste para a represa. Inclui-se também a bacia do ribeirão Itaim, que drena na 
direção Noroeste para a represa Guarapiranga, e parte da bacia do rio Parelheiros 
(margem direita), que segue nas direções Noroeste e Norte, também para esta 
represa (MARTINS, 2003, p.19). 

 

Essa Unidade de Conservação também se acha inserida na Reserva da Biosfera do 

Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV). As Reservas da Biosfera são áreas 

estabelecidas pelos países e reconhecidas pelo Programa da UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) "O Homem e a Biosfera" também 

conhecido como MAB (Man and Biosphere Programme), objetivando o desenvolvimento 

sustentável, com a participação da comunidade local e da ciência, conciliando ainda a 

conservação da diversidade biológica e cultural e o desenvolvimento econômico e social 

através de parcerias entre as pessoas e a natureza. Após seu reconhecimento e designação, tais 

reservas permanecem sob a jurisdição soberana dos países. Existem atualmente 610 reservas 

da biosfera em 117 países, sendo 12 delas em localidades transfronteiriças (UNESCO, 2012). 

 

Em 1994, a Unesco declarou a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de 
São Paulo – RBCV, como integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
criada em 1991 e de abrangência interestadual.  As duas reservas da biosfera são 
consideradas interdependentes unindo-se por meio de seus sistemas de gestão, 
porém mantendo identidades e focos de atuação próprios. A RBCV abrange 73 
municípios, abarcando duas regiões metropolitanas praticamente inteiras (Região 
Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista) e parcialmente as regiões de 
Sorocaba, São José dos Campos, Registro e Campinas; várias bacias e sub-bacias 
hidrográficas; inúmeras unidades de conservação; áreas cultivadas e cerca de 23 
milhões de habitantes, o equivalente a mais de 10% da população brasileira 
RODRIGUES; VICTOR; PIRES, 2006, p.77). 

 

Stanvliet e Parnell (2006) ao se referirem ao conceito de Reserva da Biosfera em um 

contexto urbano destacam sua importância pelo fato de permitir não apenas abarcar ações de 

proteção à biodiversidade, mas também as questões socioeconômicas, sendo um conceito 

flexível podendo ser aplicado na forma tradicional espacial, ou, alternativamente, de uma 

forma mais funcional. "[...] Ele apoia fortemente programas de monitoramento e avaliação 

[...] que podem ser implantados para a manutenção da prestação de serviços ambientais 
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prestados pelos ecossistemas naturais dentro de um contexto urbano [...]" (STANVLIET; 

PARNELL, 2006, p.444, tradução nossa). 

O território da APA Municipal Bororé - Colônia é heterogêneo, estando lá presentes, 

remanescentes de Mata Atlântica, agricultura orgânica e convencional, silvicultura, 

minerações, assentamentos urbanos regulares e irregulares e núcleos populacionais antigos de 

importância histórica e cultural. Martins (2003) realizou um levantamento das classes de 

unidades antropogênicas na região, identificando as seguintes: 

 

a) Uso Rural – área agrícolas ou manejadas com silvicultura para fins econômicos 
ou de subsistência;  
b) Bairros rurais – bairros da Chácara Santo Amaro e Ilha do Bororé, apresentam 
aspectos tipicamente rurais. Atualmente não apresentam fluxos ligados a Parelheiros 
e sim ao Grajaú e Vila São José;  
c) Núcleo histórico – bairro da Colônia Paulista, núcleo inicial da ocupação local de 
origem alemã;  
d) Núcleo recente – bairro de Parelheiros, após o séculos XX passou a concentrar os 
fluxos da região localizada mais ao sul, abriga atualmente a Subprefeitura de 
Parelheiros e sofre com o crescimento desordenado dos loteamentos irregulares; e) 
Mancha Urbana – bairros ou loteamentos da mancha urbana da metrópole, com 
padrão urbano pouco estruturado, ou seja, que não se enquadram totalmente nas 
normas de assentamento urbano. Típicos de áreas periféricas;  
f) Loteamentos Descontínuos – bairros ou loteamentos com padrão urbano não 
estruturado, e que não estejam contíguos à mancha urbana da metrópole, frutos da 
especulação imobiliária.  
g) Mineração – áreas com atividade extrativista de mineração de granito (brita) e 
areia, existentes ou desativadas;  
h) Represa - caracteriza-se pelo Reservatório no rio Jurubatuba (ou Grande) 
denominado de Represa Billings.  As atividades humanas locais que mais se 
destacam são o transporte fluvial via balsa ou barco, a pesca, e o bombeamento 
d’água do Braço Taquacetuba para o reservatório de Guarapiranga  
i) Reflorestamentos – áreas de silvicultura com espécies não endêmicas do meio 
local (coníferas);  
j) Pouca interferência antrópica recente – áreas cobertas com Mata Atlântica em 
estágio secundário de regeneração (MARTINS, 2003, p.74-75). 

 

Conforme exposto, a APA Municipal Bororé - Colônia tem parte do seu território 

dentro das áreas administradas pelas subprefeituras de Capela do Socorro e Parelheiros, 

cabendo o destaque de alguns dados dessas subprefeituras a título de caracterização 

socioambiental, o que permite uma contextualização. 

A Subprefeitura de Parelheiros tem uma área de 353,5 km2, os distritos administrativos 

são Marsilac e Parelheiros, com uma população de 111.240 habitantes e uma densidade 

demográfica de 314,68 habitantes / km2. A Taxa de Urbanização 41,09 % e Taxa de 

Crescimento no período compreendido entre 1991 e 2000 de 6,79%.  Conta com 28.399 

domicílios com 3,92 moradores por domicílio. Apenas 54,88% dos domicílios têm acesso à 

rede de água (contra 98,62% do município), 17,25% têm rede coletora de esgoto (contra 



74 

 

87,23% do município) e 93,84% têm coleta de lixo. A totalidade do território de Parelheiros 

está inserida em uma Macrozona de Proteção Ambiental, com remanescente de Mata 

Atlântica (62,4% - segundo Censo 2001) abrigando também a APA Capivari - Monos. Em seu 

território estão 55 favelas onde vivem 14.793 pessoas e 8 áreas de risco (PMSP, 2004a; 

PMSP, 2013). Além dos 200 bairros, a Sub Prefeitura conta também  com duas aldeias 

indígenas Pyau (Krucutu) e Tenondé Porá (Morro da Saudade), de um subgrupo guarani, com 

cerca de 1.000 pessoas (PMSP, 2013). 

Já a Subprefeitura de Capela do Socorro tem uma área de 134 km2, os distritos 

administrativos são Cidade Dutra, Grajaú, Capela do Socorro, a população é de 563.922 

habitantes, a densidade demográfica é de 4.202,1 habitantes / km2. A Taxa de Urbanização 

93,57 % e Taxa de Crescimento no período compreendido entre 1991 e 2000 de 3,72 %.  

Conta com 150.214 domicílios com 3,75 moradores por domicílio. 96,46 % dos domicílios 

têm acesso à rede de água, 60,78 % têm rede coletora de esgoto e 98,75 % têm coleta de lixo. 

Capela do Socorro tem 221 favelas onde vivem 132.177 pessoas. Em sua área constam 33 

áreas de risco (dados pautados no Censo de 2002) (PMSP, 2004b).   
   
 

[...] de 30.000 habitantes em 1960, Capela do Socorro passou a 261.230 em 1980 e, 
projeções baseadas no Censo de 1991 e na Contagem da População em 1996, 
estimam que a região contava em 2000 com 563.922 habitantes. Isso representa um 
incremento populacional de mais de 768% nos primeiros 20 anos da série e novo 
crescimento de 115% nos últimos 20 anos [...] (PMSP, 2013). 

 

O Quadro 5 permite uma análise comparativa dos dados das Subprefeitura de 

Parelheiros e Capela do Socorro, apresentando a área, população em três momentos (1996, 

2000 e 2010) e densidade demográfica. 

 
QUADRO 5 - Quadro comparativo de dados - Subprefeitura de Parelheiros e Capela do Socorro. 

 

Subprefeituras Distritos 
Área 

(km²) 

População 

(1996) 

População 

(2000) 

População 

(2010) 

Densidade 

Demográfica 

(Hab./km²) 

Parelheiros 

Marsilac 200 7,238 8,38 8.258 41.29 

Parelheiros 153,5 78,188 102,274 131.183 855 

TOTAL 353,5 85,426 110,654 139.441 394 

Capela do Socorro 

Cidade Dutra 29,3 181,335 191,203 196.360 6.702 

Grajaú 92 261,878 331,837 360.787 3.922 

Socorro 12.90 40,983 39,139 37.783 2.929 
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TOTAL 134,2 484,196 562,179 594.930 4.433 

 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo (2013). 
 

A breve reconstrução histórica aqui realizada do processo de ocupação espacial da 

Cidade de São Paulo e sua consequente periferização são de estrema importância para 

consolidar um claro entendimento da situação hoje encontrada.  

A Figura 7 apresenta a espacialização das desigualdades dentro do território da cidade 

de São Paulo, com destaque para a área objeto de estudo, a partir da análise da distribuição de 

domicílios com renda domiciliar de até três salários mínimos (referência ano 2000). As 

desigualdades se revelam quando se observa que na região estudada e em outras áreas 

periféricas mais de 45% dos domicílios têm renda familiar até três salários mínimos enquanto 

nas regiões nucleares e mais nobres, no máximo 10% dos domicílios apresentam esse 

rendimento. 

 

FIGURA 7 - Domicílios com renda domiciliar de até três salários mínimos (2000).

 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Mapa Digital 
da Cidade (2013) - Modificado pelo autor. 
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Na análise da evolução da área residencial construída, há dois padrões a serem 

considerados: 

a) o padrão horizontal;  

b) o padrão vertical.  

O principal padrão que enquadra os mais pobres é o padrão horizontal, em função do 

custo de materiais. O padrão vertical pode indicar imóveis melhor construídos (prédios de 

apartamentos). A Figura 8 apresenta a evolução da área construída residencial horizontal 

(1991/2004) revelando que na área estudada tem 100% das residências nesse padrão. A Figura 

9 apresenta a evolução da área construída residencial vertical (1991/2004) mostrando que na 

área estudada não existem residências nesse padrão. 

 

FIGURA 8 - Evolução da Área Construída Residencial Horizontal - Distritos do Município de São Paulo - 

1991/2004. 

 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Mapa Digital 
da Cidade (2013) - Modificado pelo autor. 
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FIGURA 9 - Evolução da Área Construída Residencial Vertical - Distritos do Município de São Paulo - 
1991/2004. 

 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Mapa Digital 
da Cidade (2013) - Modificado pelo autor. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região da APA Bororé - Colônia está 

entre 0,460 e 0,360 (PMSP, 2013). Comparativamente, o IDH da região estudada está na 

mesma faixa de cidades com os piores índices do país como, por exemplo, Araioses no 

Maranhão (0,486). O IDH do Brasil é 0,718 e da Cidade de São Paulo é 0,805, enquanto dos 

Estados Unidos é 0,910, nos Emirados Árabes Unidos é 0,846, e na Bósnia e Herzegovina, 

0,733 (PNUD, 2013). 

O Quadro 6 apresenta as taxas de crescimento do Município de São Paulo, 

Subprefeituras e Distritos Municipais para os anos 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 

2010. Os dados foram editados no sentido de preservar apenas aqueles que importam 

diretamente ao trabalho (subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro - em destaque) e 

os dados das regiões centrais e mais nobres (Sé, Pinheiros e Vila Mariana) para que se 

pudesse estabelecer um termo de comparação. Sua análise evidencia surtos de crescimento na 

região analisada nos períodos 1950/1960, 1960/1970 e 1970/1980. 
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QUADRO 6 - Taxas de Crescimento - Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais - 1950 a 
2010. 
 

Taxas de Crescimento  

Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 

1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

              

Unidades Territoriais 
Taxas de Crescimento 

1950/1960 1960/1970 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

MSP 5,48 4,91 3,67 1,16 0,88 0,76 

Capela do Socorro 11,38 18,29 10,47 3,40 3,72 0,54 

Cidade Dutra 13,81 19,23 10,54 2,92 1,40 0,26 

Grajaú 9,16 17,12 10,39 4,67 6,22 0,79 

Socorro 13,81 19,23 10,54 0,53 -1,10 -0,34 

Parelheiros 6,58 15,17 10,22 4,96 6,79 2,29 

Marsilac 0,90 4,32 8,20 2,76 3,83 -0,18 

Parelheiros 13,81 19,23 10,54 5,24 7,07 2,46 

Pinheiros 3,87 1,88 2,44 -0,98 -2,41 0,61 

Alto de Pinheiros 2,65 1,51 1,39 -0,15 -1,37 -0,30 

Itaim Bibi 6,97 3,21 3,07 -0,61 -3,04 1,29 

Jardim Paulista 2,74 1,37 2,61 -1,20 -2,30 0,58 

Pinheiros 3,60 1,37 2,08 -1,67 -2,43 0,37 

Sé 2,12 0,28 1,69 -1,24 -2,24 1,43 

Bela Vista 2,16 1,21 2,82 -1,56 -1,41 0,95 

Bom Retiro 1,62 -1,64 0,41 -2,47 -3,35 2,45 

Cambuci 1,15 -0,02 1,22 -1,72 -2,80 2,55 

Consolação 3,16 1,51 2,47 -1,35 -2,20 0,51 

Liberdade 2,08 0,47 1,44 -0,71 -2,29 1,11 

República 2,99 0,41 1,94 -0,49 -2,11 1,79 

Santa Cecília 2,42 0,31 1,30 -0,88 -2,06 1,64 

Sé 0,75 -0,90 1,10 -1,74 -3,29 1,63 

Vila Mariana 5,55 3,27 2,38 -0,39 -0,81 0,97 

Moema 3,86 1,46 2,32 0,63 -0,90 1,58 

Saúde 8,09 5,20 2,65 -0,66 -0,77 1,03 

Vila Mariana 5,01 2,70 2,15 -0,68 -0,79 0,54 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010 

          Sinopses Preliminares dos Censos Demográficos de 1950 e 1960 

          SMDU/Dipro - Retroestimativas e Recomposição dos Distritos para os anos 1950,1960 e 1970  

Elaboração: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SMDU - Departamento de Estatística e Produção de informação/Dipro 

              

 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Mapa Digital 
da Cidade (2013) - Modificado pelo autor. 
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O Quadro 7 apresenta as taxas de desmatamento do Município de São Paulo, 

Subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro, como também Pinheiros (para 

comparação), ocorridas no período de 1991 - 2000. 

 

QUADRO 7 - Desmatamento Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais - 1991/2000. 

Desmatamento Município de São Paulo, 

Subprefeituras e Distritos Municipais. 

1991/2000 

    

Unidades Territoriais Hectare 

Município de São Paulo 5.345,64 

Capela do Socorro 359,46 

Cidade Dutra 36.45 

Grajaú 323.01 

Socorro 0.00 

Parelheiros 392.58 

Marsllac 63,99 

Parelheiros 328.59 

Pinheiros 5,31 

Alto de Pinheiros 0.00 

Itaim Bibi 5,31 

Jardim Paulista 0.00 

Pinheiros 0.00 

 

FONTE: Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Mapa Digital 
da Cidade (2013) - Modificado pelo autor. 

 

Em março de 2007 a Prefeitura Municipal de São Paulo instituiu a Operação Defesa 

das Águas, que contemplou áreas da APA Bororé - Colônia, "[...] com o objetivo de proteger 

áreas de interesse ambiental, mananciais e córregos, além de impedir invasões e depredações 

nesses locais e proporcionar sua recuperação" (PMSP, 2013). São atualmente 26 locais 

fiscalizados em uma ação integrada entre os parceiros do projeto perfazendo mais de 70 mil 

de km², envolvendo as Secretarias Municipais de Governo, do Verde e Meio Ambiente, de 

Segurança Urbana, de Coordenação das Subprefeituras e da Habitação, e as Secretarias 

Estaduais de Saneamento, Meio Ambiente, Segurança e Habitação, como também as Polícias 

Militar e Civil, a Sabesp, a EMAE e organizações das comunidades locais. Desde o início da 

Operação Defesa das Águas mais de 7.596 imóveis irregulares foram demolidos. Por outro 

lado, o Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo (Resolo - responsável pela 
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regularização urbanística e fundiária dos loteamentos irregulares ou clandestinamente 

implantados), regularizou 30.268 lotes que envolvem uma área total de 8.028.617,17 m² entre 

2005 a 2009 (PMSP, 2013). Em março de 2013, a Operação Defesa das Águas se encontrava 

inativa e nos perímetros de congelamento na região da APA atividades irregulares eram 

verificadas (informação verbal, Felipe Spina; Alice Melges). 

Para ilustrar os embates relativos à regularização fundiária e ao fornecimento de 

infraestrutura básica ao longo do tempo, recorre-se ao relato da história de dois moradores 

locais e líderes comunitários que concederam entrevistas em datas distintas.   

O Sr. Paixão chegou à região ao comprar um lote no loteamento Chácara Santo Amaro 

(de 60ha), no ano de 1977, vindo do "sertão das Gerais". Diz o Sr.  Paixão que "a vida era 

boa, o transporte era precário, mas as pessoas se ajudavam". Em 1980 foi fundada a 

Associação de Amigos do loteamento Chácara Santo Amaro e o fluxo de chegada de novos 

moradores foi se intensificando paulatinamente até 1983 quando o loteamento foi 

regularizado e, a partir daí, tornou-se intenso e as condições locais se transformaram com o 

aumento das demandas, da criminalidade e dos problemas, porém, com o Poder Público 

mantendo o mesmo distanciamento. Desde 2007 o Sr.  Paixão administra a Associação 

requerendo junto ao Governo o fornecimento de infraestrutura básica, melhorias viárias e 

transporte público adequado às demandas locais. Na atualidade, os problemas permanecem os 

mesmos. 

Anatália Siriano chegou à região em 1988, quando comprou um lote no loteamento 

Sítio Santa Tereza na Ilha do Bororé. Em 2003 descobriram que o loteamento era irregular e 

começaram a se articular objetivando sua regularização. Segundo o relato de Anatália, em 

2007 as pressões aumentaram sobre as 67 famílias que lá residiam, pois a DERSA tinha 

interesse na área para a realização de compensação em virtude das obras do Rodoanel 

Metropolitano. Os moradores conseguiram permanecer graças a uma liminar da Justiça e 

atualmente continuam se articulando para obter a regularização do empreendimento, bem 

como, o fornecimento da infraestrutura básica. Hoje residem aproximadamente 200 famílias 

numa área de 36 mil metros quadrados. Na região existe apenas uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Essa UBS conta com 3.000 pessoas cadastradas e apenas um médico clínico 

geral (médico de família) para atender a todos os problemas. Em 2012 foi registrada a 

Associação de Moradores da Ilha do Bororé (AMIB). 

Deve-se considerar que algumas das solicitações de infraestrutura básica, não 

atendidas pelo poder público, esbarram em restrições de ordem legal que objetivam a proteção 
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das áreas de mananciais no Estado de São Paulo. Destaca-se a Lei nº 9.866, de 28/11/1997, o 

Decreto Estadual nº 43.022 de 7/04/1998 e a Lei nº 13.579, de 13/07/2009. 

 

6.2 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS PREEXISTENTES AO RODOANEL 

 

A interpretação dos conflitos preexistentes ao licenciamento e construção do Rodoanel 

Metropolitano foi realizada a partir de uma contextualização do cenário provável e depois do 

relacionamento e análise dos principais conflitos. Essa contextualização foi construída a partir 

de dados provenientes de diversas fontes, a saber: 

a) estudo do processo histórico de ocupação espacial da região; 

b) levantamento e análise dos dados históricos oficiais; 

c) visitas à região e análise socioambiental; 

d) entrevistas e depoimentos de atores sociais locais; 

e) manifestações de atores sociais locais em reuniões públicas; 

f) manifestações registradas nas atas de reuniões públicas; 

g) entrevistas e depoimentos de outros atores sociais (tais como os técnicos da SVMA).  

A análise dessas variáveis sugere que a região que hoje compreende a APA Bororé - 

Colônia já era uma arena de conflitos importantes mesmo antes da construção do Rodoanel 

Mário Covas - trecho sul. As situações-problema geradoras de conflitos socioambientais 

identificadas são: 

a) aquelas ligadas à questão da moradia - comercialização de áreas irregulares, construções 

irregulares, invasões, ocupação de áreas de risco etc.; 

b) aquelas ligadas à prática dos mais variados crimes, tanto os praticados contra a pessoa 

humana quanto os ambientais - exploração irregular / ilegal de recursos naturais, a 

captação irregular de água, a apropriação indevida de serviços públicos e privados (Os 

chamados “gatos”), etc.  

As externalidades negativas oriundas de atividades antrópicas, além de causarem 

danos à saúde e ao patrimônio natural, são também potencialmente geradoras de riscos e 

conflitos e podem se achar vinculadas aos riscos socioambientais, num entrelaçamento que 

compõe um cenário de alta vulnerabilidade socioambiental. Veyret (2007) diz que os riscos 

ambientais são o resultado da combinação dos riscos naturais e os riscos decorrentes de 

processos naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do território. 

 As situações de vulnerabilidade socioambiental podem ser entendidas como a 

sobreposição ou a cumulatividade de problemas e riscos sociais e ambientais, que se 
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concentram em determinadas áreas, onde ocorrem sobreposições da vulnerabilidade social 

com a vulnerabilidade ambiental resultando na exposição a riscos próprios da degradação 

ambiental, tais como enchentes, deslizamentos de encostas, contágio por doenças de 

veiculação hídrica etc. (BERNARDELLI JUNIOR, 2009). Corburn (2002) trata do o risco 

social dizendo que: 

 

[...] tradicionalmente definido como a probabilidade de que um resultado ocorrerá 
multiplicado pelo impacto, se esse resultado ocorrer. Um dos primeiros relatórios do 
National Research Council (NRC) sobre a metodologia de análise de risco 
caracterizou a análise do risco como dois processos distintos, a avaliação de risco e a 
gestão de risco (NRC, 1983). A avaliação de risco é "a caracterização dos potenciais 
efeitos adversos para a saúde da exposição humana aos riscos ambientais" enquanto 
a gestão de risco é "o processo de avaliação de alternativas de ações, de regulação e 
a seleção entre elas (NRC, 1983)." O estágio de avaliação científica se destina a dar 
um ar de legitimidade a um processo que, no final, só produziu probabilidades e 
estava carregado de incerteza. O processo de gestão de risco deve estar presente na 
formulação de políticas (CORBURN, 2002, p.452, tradução nossa). 

 

A vulnerabilidade é uma noção relativa, normalmente associada à exposição aos 

riscos, "[...] designando a maior ou menor susceptibilidade de pessoas, lugares, infra-

estruturas ou ecossistemas sofrerem algum tipo particular de agravo" ACSELRAD, 2006. p. 

2).  

A análise do Mapa da Vulnerabilidade Social da Prefeitura de São Paulo (PMSP, 

2013b), permite identificar que a região estudada tem grandes problemas socioeconômicos. 

Lá foram identificados os seguintes grupos de vulnerabilidade, segundo a classificação 

proposta pelo referido documento: 

a) grupo 8 - Altíssima privação;  

 

Em termos populacionais, é o menor dos grupos aqui identificados, formado 

por 3,1% dos setores censitários e englobando apenas 3,8% dos habitantes da 

cidade. Caracteriza-se por possuir os piores indicadores do Município de São 

Paulo: apresenta a pior taxa de alfabetização dos chefes de domicílio 

(somente 81,8% do total de responsáveis são alfabetizados) e, dentre eles, 

apenas 19,1% têm o ensino fundamental completo. Dentre os responsáveis 

do sexo feminino, que correspondem a 28,6% do total, mais de 90% 

possuem no máximo 8 anos de estudo. A idade média dos chefes de 

domicílio é baixa (38 anos) assim como a renda, pois 75,9% deles ganham 

até 3 salários mínimos. A participação de crianças de 0 a 4 anos é maior 

dentre todos os grupos: 13,7% no total da população. Ao mesmo tempo há 

grande concentração de jovens de 15 a 19 anos, que somam 11,1% da 

população do grupo. De modo geral, este grupo aparece em áreas bem 

delimitadas nos extremos leste e sul do Município (PMSP, 2013b). 

 

b) grupo 7 - Alta privação e presença de famílias adultas;  
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Formado por 16,2% dos setores censitários e correspondendo a 18,0% da 

população do Município, apresenta altas condições de precariedade 

socioeconômica e presença de famílias adultas. Caracteriza-se pela 

predominância de chefes adultos com baixa renda (60,4% ganham até 3 

salários mínimos) e baixa escolaridade (apenas 31,5% dos chefes têm ensino 

fundamental completo). Apresenta ainda grande concentração de crianças de 

0 a 4 anos e forte presença de adolescentes (11,2% da população do grupo 

tem entre 15 e 19 anos).  30% dos responsáveis pelos domicílios são do sexo 

feminino (25,4% com até 8 anos de estudo). Esse grupo está tipicamente 

presente nas áreas mais periféricas ao norte, a leste e, principalmente, ao sul 

do Município (PMSP, 2013b). 

 

c) grupo 5 - Alta privação e presença de famílias jovens;  

 

Formado por 6,0% dos setores censitários e englobando 7,5% da população 

do Município, possui condições de precariedade socioeconômica médias, 

mas forte presença de famílias jovens: Caracteriza-se pelo predomínio de 

chefes jovens – (idade média de 38 anos), com baixos níveis de rendimento 

(67,2% dos responsáveis pelo domicílio ganham até 3 salários mínimos) e 

baixa escolaridade (apenas 25% dos chefes de família têm ensino 

fundamental completo). Neste grupo observa-se o menor percentual de 

mulheres na condição de chefes de domicílio (21,5%), sendo que 18,5% 

delas possuem no máximo até 8 anos de estudo. Localiza-se marcadamente 

nas áreas periféricas do Município (PMSP, 2013b). 

 

d) grupo 4 - Média privação e presença de famílias adultas.  

 

Formado por 18,7% dos setores censitários e 20,8% da população do 

Município, apresenta condições de precariedade socioeconômica médias e 

forte presença de famílias adultas. Este grupo possui características próximas 

às médias observadas para o Município, com exceção dos rendimentos do 

chefe do domicílio, que são inferiores aos observados no conjunto da cidade. 

Algumas características, porém, o colocam em pior condição que o grupo 6, 

como a maior concentração de crianças de 0 a 4 anos, por exemplo. 

Espacialmente, esse grupo aparece com maior destaque nas áreas mais 

periféricas do município (PMSP, 2013b). 

 

6.3 CONFLITOS NO LICENCIAMENTO DO RODOANEL 

 

Os conflitos preexistentes oriundos do processo exposto de ocupação e segregação 

socioterritorial, e do quadro de vulnerabilidade socioambiental materializado, foram 

sobrepostos por novos conflitos oriundos do processo de licenciamento e construção do 

Rodoanel Metropolitano Mário Covas - trecho sul (RMMC) modificado, como também de 

suas externalidades e compensações; que transcorreu concomitantemente à tramitação da lei 
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de criação da APA Bororé - Colônia. Dada a complexidade do processo, o texto se acha 

dividido nos seguintes tópicos: 6.3.1 Das primeiras discussões sobre a criação de uma APA 

até o desenvolvimento de um Projeto de Lei (1998 a 2004); 6.3.2 Proposta e princípio do 

processo de licenciamento global do Rodoanel (1998 a 2004); 6.3.3 O início do licenciamento 

do trecho sul do Rodoanel e a proposição do PL384/04 (2004); 6.3.4 Participação do IBAMA 

no licenciamento do Rodoanel e a morosidade na tramitação da Lei da APA (2005); 6.3.5 A 

concessão da Licença Prévia do Rodoanel e a aprovação do PL384/04 (2006); 6.3.6 Rodoanel 

trecho sul -  Compromisso de compensações ambientais, início da operação e polêmicas 

(2006 a 2012) e 6.3.7 O Rodoanel e as demandas socioambientais - As expectativas frustradas 

da população. 

 

6.3.1 Das primeiras discussões sobre a criação de uma APA até o desenvolvimento de um 

Projeto de Lei (1998 a 2004) 

 

A proposta da criação de uma APA na região começou a ser discutida em 1998, entre 

técnicos da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e algumas associações de 

moradores, sendo que alguns eventos foram marcos do desenvolvimento da proposta, tais o 

Seminário Billings (ocorrido em 2002) que apontou a região Bororé - Itaim como área 

passível de se tornar uma APA e as oficinas do Plano Regional da Capela do Socorro, que 

apontaram aquela porção territorial como um das propostas para a criação da área de proteção 

ambiental (CMSP, 2004). A "[...] criação de uma APA depende do interesse de certos grupos 

da sociedade, normalmente envolvidos com as causas ambientais e da aquiescência do poder 

público em acatar a reivindicação destes grupos [...]" (ARARIPE; FIGUEIREDO; DEUS, 

2012, p.2). 

Em 2003, Rodrigo Martins do Santos, concluiu seu curso de Geografia na 

Universidade de São Paulo (USP) apresentando como Trabalho de Graduação Interdisciplinar 

(TGI) o documento "APA Bororé: Subsídios à implantação –  Praticando Geografia com a 

Teoria do Geossistemas”, trabalho esse que a partir de 2004 iria embasar a documentação para 

a proposta de criação da APA. 

Em fevereiro de 2004, os técnicos da SVMA realizaram um trabalho conjunto com a 

Subprefeitura da Capela do Socorro objetivando definir limites da APA, formando grupos de 

trabalho. Os limites da APA foram estabelecidos através da análise de base cartográfica e de 

vistorias em campo. Em 6 de abril desse ano, foi realizado o primeiro encontro da APA 

Bororé no Centro Educacional Unificado (CEU) Cidade Dutra, quando foi ministrado o 
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primeiro curso voltado para a educação ambiental desenvolvido pela divisão de educação 

ambiental da SVMA, resultando na capacitação de 27 pessoas num curso com duração de seis 

meses (CMSP, 2004). Em abril, a SVMA em conjunto com as Subprefeituras da Capela do 

Socorro e Parelheiros, já tinham uma definição comum da delimitação da APA. Em junho de 

2004, a SVMA elaborou o relatório preliminar da APA Bororé - Itaim que foi encaminhado 

ao CADES. A fim de subsidiar a decisão dos conselheiros do CADES, foi criada internamente 

a Comissão Especial da Área de Proteção Ambiental (APA) Bororé - Itaim que realizou seis 

reuniões de análise (no período de 20 de maio a 15 de julho) do relatório preliminar e em 15 

de julho de 2004, deu parecer favorável recomendando ao CADES sua aprovação (CADES, 

2004, p.20). Foi então escrita a minuta de Projeto de Lei (PL) que compunha o relatório e 

sequencialmente submetida à Assessoria Técnica Legislativa da Câmara Municipal de São 

Paulo em agosto de 2004. Somente então, se converteria num PL para ser submetido à 

apreciação dos Vereadores da Câmara Municipal (CMSP, 2004). 

 

6.3.2 Proposta e princípio do processo de licenciamento global do Rodoanel (1998 a 2004) 

 

O Rodoanel Metropolitano é um empreendimento viário estatal, cujos empreendedores 

são o Governo do Estado de São Paulo e a DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. A 

DERSA foi designada como agente executora pela Portaria Intergovernamental nº 3, em 12 de 

janeiro de 1998, cabendo-lhe a responsabilidade de coordenar, fiscalizar, acompanhar a 

execução dos contratos de obras e projetos e efetuar pagamentos (DERSA, 2004). O 

empreendimento viário prevê um anel circundando a metrópole com interligação apenas nas 

rodovias tendo por objetivo:  

a) ordenar o tráfego de transposição da RMSP, separando-os dos fluxos internos e aliviando 

o sobrecarregado sistema viário metropolitano;  

b) hierarquizar e estruturar o transporte de passageiros e cargas na RMSP, servindo de 

alternativa para os fluxos de longa distância entre as sub-regiões da metrópole, articulado 

com o Ferroanel e com Centros Logísticos Integrados (CLI);  

c) permitir a integração intermodal do transporte de cargas (SVMA, 2005). 

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Lei Federal 6.938/81 e Resoluções 

CONAMA nº 1/86 e nº 237/97, tornam imperioso o licenciamento ambiental de projetos de 

estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, condicionando sua avaliação à 

apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) que deve ser desenvolvido a expensas do empreendedor. A exigência se dá em 
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virtude do empreendimento RMMC ser potencialmente causador de significativo impacto 

ambiental.  

Em 2002 a DERSA apresentou o EIA/ RIMA à Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado, (SMA) quando foram realizadas três audiências públicas e alguns questionamentos 

levantados. Uma vez analisados tais questionamentos pelo DERSA e pela SMA, foram 

realizadas alterações de traçado e a DERSA elaborou uma Avaliação Ambiental Estratégica 

para o programa Rodoanel Mario Covas (SMA, 2009). A Secretaria Estadual de Transportes 

(ST) e o DERSA apresentaram o documento “Avaliação Ambiental Estratégica do Rodoanel 

Mário Covas” (AAE) em agosto de 2004, que foi avaliado pela Comissão Especial de 

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do CONSEMA (Conselho Estadual de Meio 

Ambiente), com a participação restrita a seus membros. Em 15 de setembro do mesmo ano 

(no mês seguinte), o CONSEMA (Deliberação 21/2004) aprovou o parecer (produzido em um 

mês de avaliação da AAE) concluindo que: 

a) a AAE atendia satisfatoriamente a todos os questionamentos referentes à dinâmica urbana 

e ambiental da RMSP;  

b) que o licenciamento de todo o empreendimento poderia se dar por trechos (com prioridade 

para o trecho sul);  

c) que o parecer poderia ser usado como termo de referência para o licenciamento do 

empreendimento (ISA; SVMA, 2005; TOGNOLLI, 2006). 

O documento "Subsídios técnicos para a elaboração do parecer  sobre  Impactos 

Ambientais  e Medidas Mitigadoras e Compensatórias do trecho sul do Rodoanel Mário 

Covas" elaborado pelo Instituto Socioambiental (ISA) e pela Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente (ISA; SVMA, 2005), numa avaliação do processo de apresentação e aprovação da 

AAE, diz que:  

 
[...] teve um processo de discussão extremamente curto e pouco participativo, 
conforme descrito anteriormente. Desta forma, a grande densidade de dados 
estatísticos e análises presentes na AAE, que, por sua vez, deveriam ser objeto 
de discussão com diferentes setores da sociedade, juntamente com seu caráter de 
avaliação contínua da AAE ficaram bastante comprometidos, o que pode ser 
comprovado pelo grande número de questionamentos que continuam sendo feitos 
em relação ao referido documento. Por outro lado, o parecer da Comissão 
Especial de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do CONSEMA, foi 
produzido em menos de um mês e é demasiadamente sintético para permitir 
uma avaliação mais conclusiva sobre o documento (ISA; SVMA, 2005, p.16, 
grifo nosso). 
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O Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo (LABHAB FAUUSP) fez as seguines apreciações 

acerca da AAE como ferramenta de licenciamento:  

 

Para que a AAE não fosse um instrumento burocrático cumprindo um papel 
administrativo para justificar o licenciamento por trechos, sem a garantia  do  
todo,  ele  teria  que  incorporar  uma  discussão  bem  mais aprofundada, como 
já dito, sobre as estratégias de planejamento e gestão do território da RMSP. 
Na falta desse nível de discussão territorial e não mono-setorial, ao menos 
apresentar um planejamento integrado e sistêmico da política de transporte, 
estabelecendo projeto efetivo de intermodalidade, identificando questões ambientais 
relevantes, adotando procedimentos de gestão participativa e ambiental das obras e 
atividades do setor. (LABHAB FAUUSP, 2005, p.38-39, grifo nosso) 
 

O LABHAB FAUUSP também teceu considerações importantes acerca das 

ferramentas de licenciamento ambiental de uma maneira geral, ao afirmar que: 

 

[...] tanto os EIA/RIMA quanto a AAE, sempre ressaltando sua inquestionável 
importância, sofrem do problema de sua realização ser, pela lei, de responsabilidade 
do proponente do empreendimento. Há razoável produção acadêmica  mostrando  
como,  devido  a esse  fato,  os  EIA/RIMA  se  transformaram em  muitas  
ocasiões  em  instrumentos de  ratificação  do  empreendimento  em questão,  
tentando  justificá-lo  por  meio  de argumentações  muitas  vezes  envoltas  em 
tecnicismos  exagerados.  Além  disso,  a crônica deficiência e limitação da ação 
dos órgãos de planejamento urbano-territorial no Brasil acabou tornando muitas 
vezes os EIA, para o senso-comum e na falta de políticas de planejamento para 
cotejá-los, o principal instrumento  de  planejamento  territorial  de grandes  
projetos,  quando  esta  seria  uma exigência que vai muito além da sua função de 
análise dos impactos ambientais" (LABHAB FAUUSP, 2005, p.39, grifo nosso). 

 

6.3.3 O início do licenciamento do trecho sul do Rodoanel e a proposição do PL384/04 (2004) 

 

Em 13 de outubro de 2004 (no mês seguinte ao parecer do CONSEMA), a DERSA 

apresentou à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o EIA/Rima do trecho Sul (chamado de 

trecho sul modificado), para dar início ao processo de licenciamento (TOGNOLLI, 2006; 

DERSA, 2005). O traçado escolhido para o Rodoanel trecho sul, com extensão de 57 km, 

haveria de seccionar o território da ainda inexistente APA Bororé-Colônia e, portanto, 

também a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, impactando 

remanescentes de Mata Atlântica e campos de várzea, que protegem as cabeceiras dos 

mananciais de abastecimento da RMSP (SMA, 2004). Ainda em 2004 a população de 

Parelheiros elaborou um documento, com o apoio de organizações não governamentais, 

reivindicando alterações no traçado proposto e enumerando uma série de sugestões para uma 

modalidade de “compensação social”, tais como a construção de um hospital, de uma escola 
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técnica e de um centro esportivo. O documento foi apresentado e protocolado em uma das 

audiências públicas, mas não foi considerado, sob a alegação – procedente – de que a 

legislação não prevê compensação social, apenas ambiental, devendo se ater ao disposto no 

SNUC (informação verbal, Maria Lucia).  

No dia 16 de novembro de 2004, a Câmara Municipal da Cidade de São Paulo recebeu 

o Projeto de Lei (PL) 01-0384/2004 do Executivo, encaminhado pela Prefeita Marta Suplicy 

através do Ofício nº 505/04, propondo a criação da Unidade de Conservação - Área de 

Proteção Ambiental Municipal Bororé - Itaim. Em 24 de novembro daquele ano o PL 384/04 

passou por análise prévia e foi considerado adequado para ser recebido (em conformidade 

com o artigo 238 do Regimento Interno da Câmara). Para sua aprovação, o PL teria que ser 

avaliado e receber pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e das 

Comissões de Mérito para depois ser votado, carecendo de um quorum de três quintos dos 

vereadores (caso de deliberação do Plenário tomada por maioria especial, conforme Artigo 

202, § 3º e artigo 103 inciso II, do Regimento Interno da Câmara). Seria necessária a 

realização de audiência pública, bem como, sua discussão e votação deveria necessariamente 

se dar em dois turnos com intervalo mínimo de 48 horas entre eles (artigo 242, § 2º do 

Regimento Interno) (CMSP, 2004, p.25; Regimento Interno da Câmara Municipal de São 

Paulo). A Câmara Municipal de São Paulo é um Parlamento composto por 55 vereadores 

eleitos (CMSP, 2013). 

 

6.3.4 Participação do IBAMA no licenciamento do Rodoanel e a morosidade na tramitação da 

Lei da APA (2005) 

 

No início de 2005, o IBAMA foi demandado pela Justiça Federal (acordo homologado 

pela Justiça Federal, pela sentença judicial 2003.61.00.00.025724-4 da 6º Vara da Justiça 

Federal), a participar do processo de licenciamento do Rodoanel enfocando questões atinentes 

à Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, ao ecossistema Mata 

Atlântica e às áreas indígenas (efetuado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo em um único nível de competência) (IBAMA, 2010).  

O processo de tramitação do PL 384/04 transcorria com grande morosidade, de 

maneira que o CADES (Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável) em sua 67ª Reunião Plenária Ordinária (em 28 de abril de 2005)  aprovou 

Moção, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de São Paulo (à época, o Vereador 

Roberto Trípoli), solicitando urgência na votação do Projeto de Lei da APA (então, Bororé - 
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Itaim - nº 384/2004) (CADES, 2005). No dia seguinte, se deu a primeira audiência pública na 

Câmara Municipal, tratando sobre o PL 384, sob a presidência de Celso Jatene (CMSP, 2004). 

Já em junho de 2005, o Parecer Conjunto nº 562/2005 das comissões reunidas de Constituição 

e Justiça; Política Urbana; Trânsito Transporte e Atividade Econômica e Finanças e 

Orçamento sobre o Projeto de Lei nº 0384/04 deu parecer favorável (documento Conj0562-

2005) (CMSP, 2005). Em 29 de novembro de 2005, na 161º Sessão, realizou-se uma votação 

com 16 vereadores presentes, havendo 15 votado a favor (12 vereadores do PT, 1 do PDT, 1 

do PL e 1 do PV) e 1 contra (vereadora Myryan Athie - PPS) (CMSP, 2004). 

Em julho de 2005, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA), através do 

documento "Exame Técnico  Estudo de Impacto Ambiental Rodoanel Mário Covas trecho sul 

Modificado" apresentou a seguinte conclusão acerca do EIA/RIMA: 

 

Com  relação  aos  questionamentos  apresentados  pela  SVMA  no  ofício 
091/SVMA/DEPAVE/2005,  respondidos  pela  DERSA  através  da  carta 
CE/EG/DIGAM/144/05 (Anexo 3), apontamos que as respostas se mostraram 
evasivas  e  insatisfatórias,  o  que  leva  a  manutenção  dos  mesmos 
questionamentos neste documento. Conforme os estudos citados acima e 
apresentados como Anexos do  presente  Exame  Técnico,  entendemos  que  os  
impactos  ambientais, tanto  os  positivos  como  os  negativos,  do  empreendimento  
Rodoanel Mario Covas serão de grandes proporções no Município de São Paulo. No 
entanto,  esses  mesmos  estudos  mostraram  que  o  EIA/RIMA  em  análise 
apresenta graves insuficiências, não permitindo uma avaliação adequada do  
balanço  desses  impactos,  o  que  compromete  o  prosseguimento  do processo 
de licenciamento ambiental (SVMA, 2005, p.7, grifo nosso). 

 

Em novembro de 2005, o Secretário do Verde e Meio Ambiente Eduardo Jorge e 

outras nove pessoas fizeram um ato de protesto e "vigília" em frente à Câmara Municipal de 

São Paulo devido à demora na votação dos projetos de criação do Parque Natural da Cratera 

de Colônia e da APA Bororé - Colônia (PL 344/04) (informação verbal, Rodrigo Martins; 

SCHIVARTCHE; BALAZINA, 2005). 

 

[...] "Todos os vereadores dizem ser favoráveis aos projetos. Mas eles estão parados 
[desde maio] e nunca vão para votação. Por quê?", questiona o secretário. 
Segundo a Folha apurou, até mesmo a bancada do PSDB - partido do prefeito 
José Serra, chefe de Eduardo Jorge - na Câmara Municipal estaria dividida em 
relação ao projeto. Isso porque assessores do governador Geraldo Alckmin 
(também do PSDB) teriam alertado vereadores de vários partidos aliados que a 
aprovação da APA e do parque poderia atrasar o início das obras do trecho sul 
do Rodoanel - um dos principais projetos para 2006 de Alckmin, que, como 
Serra, é um dos tucanos mais cotados para disputar a sucessão de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). 
"Não sei nada sobre esse suposto pedido político. O que me preocupa é a rápida 
pressão habitacional na zona sul nessas áreas ainda preservadas. Estamos perdendo 
tempo enquanto a mata vai sendo degradada", diz Jorge. 
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A assessoria de imprensa de Alckmin disse que o governador não é contrário à 
criação da APA nem do parque e que os dois não interferem nos projetos do 
Rodoanel. A assessoria informou ainda que Alckmin não fez interferência alguma na 
questão. [...] (SCHIVARTCHE, BALAZINA, 2005, grifo nosso). 

 

6.3.5 A concessão da Licença Prévia do Rodoanel e a aprovação do PL384/04 (2006) 

 

Em 02 de fevereiro de 2006 o DAIA emitiu o Parecer Técnico CPRN/DAIA/044/2006 

- Implantação  do  Rodoanel  Mário  Covas  –  trecho  sul Modificado – SP 021 favorável ao 

empreendedor, trazendo uma série de condicionantes e incorporando a manifestação  final  do  

IBAMA.  Após a análise do citado documento, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

encaminhou Recomendação ao Presidente do CONSEMA para que não procedesse à 

deliberação sobre a viabilidade ambiental da obra no estágio em que encontrava o 

licenciamento, mas sim determinasse ao empreendedor que apresentasse os estudos 

complementares ao Estudo de Impacto Ambiental, sanando irregularidades que violassem a 

legislação ambiental em vigor (em especial o artigo 225, da Constituição Federal, a Lei 

Federal n. 6938/81 e a Resolução CONAMA 01/86) (TOGNOLLI, 2006).  

 

A recomendação não foi atendida e o Consema, em reunião realizada em 22 de 
fevereiro de 2006, deliberou pela viabilidade ambiental da obra, nos exatos termos 
do parecer técnico CPRN/DAIA/044/2006 (Deliberação Consema 05/2006, de 22 
de fevereiro de 2006 – Processo SMA 13.730/2004) (TOGNOLLI, 2006, online, 
grifo nosso).  
 

Em 24 de fevereiro de 2006 (um ano e quatro meses após o início do processo) foi 

concedida a Licença Ambiental Prévia nº 00935 (processo SMA nº 13. 730/2004), com base 

no parecer técnico CPRN/DAIA/044/2006 e na Deliberação CONSEMA 05/2006 (SMA, 

2006). No mesmo dia a Promotora de Justiça Cláudia Cecília Fedeli (FEDELI, 2006) do 

Ministério Público Estadual entrou com Ação Civil Pública Ambiental e pedido de Liminar 

requerendo a anulação da Deliberação CONSEMA, a suspensão do processo de licenciamento 

e licença emitida e ainda a complementação do EIA/RIMA por parte da DERSA. A Petição 

Inicial foi acompanhada de 13 volumes do Inquérito Civil Público nº 295/02 – 1ª E-PJMAC e 

de 6 anexos, totalizando 22 volumes (FEDELI, 2006). A liminar não foi concedida mesmo 

após a interposição de recurso, fato determinante para o prosseguimento do processo de 

licenciamento (informação verbal, Claudia Fedeli).  

Ao ser entrevistada para este trabalho, a Dra. Claudia Fedeli informou que à época, 

suas principais preocupações eram as questões relativas ao RMMC como indutor à ocupação 

urbana e a proteção dos recursos hídricos. Também se recordou que se tratava de uma obra 
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muito desejada, tanto pela população como pela imprensa, sendo que esta última chegou a se 

posicionar duramente contra o Ministério Público (MP) e suas intervenções. A Promotora de 

Justiça fez uma ponderação útil para o entendimento de quem seja leigo na arte do Direito, 

pontuando que por vezes o MP demora a promover uma ação buscando soluções 

extrajudiciais, porque uma vez promovendo uma ação que requeira a concessão de uma 

liminar, em não havendo tal concessão, a ação "cai no vazio". 

Em 27 de abril de 2006 (dois meses após a concessão da LP e 5 meses antes da LI), 

foram assinados os contratos com os Consórcios (Andrade Gutierrez/Galvão, Arcosul -  

Norberto Odebrecht/Constran, Queiroz Galvão/C.R.Almeida, Camargo Corrêa/Serveng e 

Consórcio Rodoanel Sul)para a construção do trecho sul do Rodoanel ( DERSA, 2008) e no 

mês seguinte à concessão da LP do Rodoanel, em 21 de março de 2006, uma nova votação do 

PL 384/04 (207ª Seção) contou com 41 votos a favor do PL (estando presentes 12 vereadores 

do PT, 12 do PSDB, 2 do PMDB, 4 do PFL, 3 do PTB, 3 do PP, 3 do PV) (CMSP, 2004).  

Em maio de 2006 as comissões reunidas de Constituição e Justiça; Política Urbana; 

Trânsito Transporte e Atividade Econômica e Finanças e Orçamento analisaram substitutivo 

do o Projeto de Lei nº 0384/04 (em conformidade com art. 270 do Regimento Interno), 

emitindo o Parecer nº 331/06, favorável (CMSP, 2006a). Na mesma data consta o Parecer nº 

332/06, também favorável, oriundo da reunião das Comissões de Constituição e Justiça; de 

Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente; Transito Transporte e Atividade Econômica 

e de Finanças e Orçamento sobre o substitutivo apresentado em plenário ao Projeto de Lei 

nº384/04 (CMSP, 2006b). 

Em 05 de agosto de 2006 foram publicados no Diário Oficial a Cidade de São Paulo o 

resultado da votação em plenária do primeiro e segundo substitutivo para a criação da Área de 

Proteção Ambiental Bororé - Colônia. O primeiro Substitutivo propunha a mudança do nome 

da APA de Bororé - Itaim para Bororé - Colônia e o segundo substitutivo fragmentava a 

região da APA em duas porções, passando no meio, o Rodoanel Mário Covas (CMSP, 2004). 

Os substitutivos receberam aprovação em Primeira Discussão - Sessão Extraordinária 63, 

Legislatura 14 em 21/03/2006 e também em Segunda Discussão - Sessão Extraordinária 73, 

Legislatura 14 em 03/05/2006 (São Paulo, 2006a, 2006b). A Lei da criação da APA foi 

promulgada em 24 de maio de 2006 (Lei nº 14.162), após um processo de um ano e seis 

meses. A primeira votação na plenária se deu um mês após a liberação da LP do Rodoanel. 
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6.3.6 Rodoanel trecho sul - Compromisso de compensações ambientais, início da operação e 

polêmicas (2006 a 2012) 

 

Em 31 de agosto de 2006 foi assinado o Termo de Compromisso de Compensação 

Ambiental entre o a DERSA e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (a PMSP figurando 

como interveniente - anuente), tratando da compensação ambiental que implicava na criação 

de quatro Parques Naturais Municipais (Jaceguava, Varginha, Bororé e Itaim) e no plantio 

compensatório. Esses parques seriam criados por força da indicação da Câmara de 

Compensação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (constante na ata da 19ª 

Reunião) e aprovada pela Deliberação CONSEMA nº 05/2006. O valor da compensação 

ambiental decorrente dos impactos não mitigáveis ocasionados pela implantação do 

empreendimento foi calculado em aproximadamente 1,93% dos custos totais previstos para a 

sua implantação, correspondendo à quantia estimada de R$50.016.169,62. Desses, 

R$10.100.000,00 seriam destinados para a criação, regularização fundiária, cercamento, 

elaboração e implantação do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Itaim (SMA, 

2008). 

Em 1º de setembro de 2006 foi concedida a Licença Ambiental de Instalação nº 00425 

(Sendo sucessivamente concedidas para cada trecho da obra, em numeração subsequente até a 

LI 517 emitida em 22/11/2007). A licença de operação foi liberada em 29 de março de 2010 

(Licença Ambiental de Operação nº 25550, processo SMA nº 13. 730/2004. concedida com 

base no parecer técnico 25548/10/TAOT - 29/03/2010) e o Rodoanel entrou em operação em 

1º de abril do mesmo ano (UOL, 2010). 

Foram suprimidos um total de 212ha e conservados através dos mecanismos de 

compensação, 3.335ha.  O plantio compensatório previsto foi o de 4,5 milhões de mudas para 

atender a uma área de 1.100ha (SMA, 2009). 

Quase dois anos após a criação da APA, em 2008, foi celebrado um Convênio entre o 

Município de São Paulo e a DERSA (convênio DERSA nº 155/08), contemplando obrigações 

contraídas pela DERSA registradas em documentos anteriores de âmbito estadual e federal, 

como também, uma espécie de "compensação viária", especificada no item 2.1.2, letra "e". 

 

(e) Das obras necessárias no Município, que passam a ser de responsabilidade da 
DERSA durante as obras do RODOANEL-SP: 

- Elaborar os projetos para as obras e serviços viários do MUNICÍPIO; 
- Realizar a fiscalização e supervisão das obras e serviços viários do 
MUNICÍPIO, 
- Executar as obras de drenagem e perenização da Avenida Paulo G. Reimberg 
(2a etapa), com extensão de 11.140 metros (Parelheiros);  
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- Executar as obras de melhoria e pavimentação das vias Rua Matilde Lourdes de 
Oliveira, Avenida Jaceguai, Avenida Jaceguava e Estrada do Paiol; 
- Executar a substituição da Ponte sobre o Rio Jaceguava, no Bairro Capela do 
Socorro; 
- Implantação de 02 (dois) retornos na Av. Sadamu Inoue;  
- Executar o plantio de 757.163 mudas; 
- Implantar as Unidades de Conservação Jaceguava, Bororé, Varginha, Do Itaim 
e do Parque Linear, em razão da compensação ambiental das obras do 
RODOANEL. 

 

O empreendimento RMMC trecho sul tem estado presente na mídia em meio a 

reclamações de cidadãos e polêmicas, algumas dignas de menção para a identificação da 

profundidade do problema.  Para o UOL notícias (UOL NOTÍCIAS, 2010), ao longo do 

período de realização da obra e nas suas proximidades, houve um aumento sensível de jovens 

grávidas e abandonos.  

 

Edicleide, 39, conheceu "Ceará", 48, em 2009, num forró. Ele, operário do trecho 
sul do Rodoanel. Ela, moradora do Jardim Represa, bairro de São Bernardo do 
Campo, vizinho à obra inaugurada em março de 2010.Namoraram, juntaram, ela 
engravidou, ele ficou com outra (que também engravidou), brigaram, ele sumiu. 
O filho foi registrado, mas nunca recebeu um centavo de pensão. O paradeiro de 
"Ceará" é desconhecido.Hoje, ela vive em uma casa de dois cômodos com o auxílio 
do Bolsa Família -pago pelo governo federal- e a pensão de outras duas filhas. 
A história de Edicleide Maria dos Santos é apenas um dos relatos de gravidez e 
abandono ouvidos pela Folha em seis bairros carentes da cidade, vizinhos às obras 
iniciadas em 2007.Líderes comunitários, moradores, funcionários da prefeitura e 
conselheiros tutelares afirmam que "dezenas de mulheres" - muitas delas, 
adolescentes- engravidaram durante os três anos em que cerca de 4.000 operários 
permaneceram no local (em todo o trecho sul, foram 11 mil empregados diretos). 
"Foram muitas crianças órfãs, porque o pai sumiu e retornou para seus familiares", 
diz Evaldo Carvalho, 43, líder comunitário do Parque Los Angeles (UOL 
NOTÍCIAS, 2010). 

 

Segundo Sequeira (2012) da ISTOÉ Brasil, o ex-diretor do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) Luiz Antonio Pagot gravou uma série de depoimentos à 

ISTOÉ em três encontros com a reportagem num hotel em Brasília, falando sobre pressões 

políticas para aprovar aditivos ilegais à obra.  

 

[...] Pagot contou detalhes sobre a forma como, no exercício do cargo, foi 
pressionado pelo governo de José Serra a aprovar aditivos ilegais ao trecho sul do 
Rodoanel. A obra, segundo ele, serviu para abastecer o caixa 2 da campanha de José 
Serra à Presidência da República em 2010. “Veio procurador de empreiteira me 
avisar: ‘Você tem que se prevenir, tem 8% entrando lá.’ Era 60% para o Serra, 20% 
para o Kassab e 20% para o Alckmin”, disse Pagot. Nas conversas com ISTOÉ, 
Pagot também afirmou ter ouvido do senador Demóstenes Torres um pedido para 
que o ajudasse a pagar dívidas de campanha com a Delta com a entrega de obras 
para a construtora. Mas nem o aditivo de R$ 260 milhões para o trecho sul do 
Rodoanel foi liberado pelo DNIT – embora tenha sido pago pelo governo de São 
Paulo – nem o favor a Demóstenes foi prestado, segundo Pagot (SEQUEIRA, 2012). 
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Credencio (2009) da Folha de São Paulo, escreveu matéria informando que em 

investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) que apontou indícios de 

superfaturamento na obra, Priscila de Souza, filha do então diretor da DERSA Paulo Vieira de 

Souza, foi advogada das empreiteiras contratadas pelo governo de São Paulo para construir o 

RMMC trecho sul. Já Galvez (2011) do Diário do Grande ABC, informou que um ano após a 

inauguração do Rodoanel, famílias de Mauá e São Bernardo ainda aguardavam a remoção por 

parte da DERSA, vivendo "encurraladas" entre a rodovia e as obras de conjunto habitacional 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Oratório, convivendo com entulhos de 

imóveis demolidos, cobertas de lama e medo de assaltos. Não mais recebiam cartas ou contas, 

pois os nomes das vias haviam se tornaram setores numerados pela DERSA. 

 

6.3.7 O Rodoanel e as demandas socioambientais - As expectativas frustradas da população 

 

Havia uma expectativa por parte da população local de que o empreendimento RMMC 

pudesse viabilizar, através da compensação ambiental, atividades de interesse da comunidade 

local, tais como programas de educação ambiental e estudos de viabilidade para atividades 

econômicas sustentáveis, que fossem capazes de gerar renda de forma compatível com os 

recursos naturais (informação verbal, Maria Lucia). Em havendo uma APA, haveria também 

um Conselho Gestor que ao ser ouvido, poderia atender a essas expectativas exigindo o 

cumprimento do parágrafo único do Decreto Federal 4.340, de 22 de agosto de 2002 (que 

estabelece as normas para compensação) o qual determina no Artigo 33: 

 

Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do 
Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados para 
custear as seguintes atividades: 

I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 
vedada a aquisição de bens e III - equipamentos permanentes; 
IV- implantação de programas de educação ambiental; e 
V - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso 
sustentável dos recursos naturais da unidade afetada (BRASIL, 2002, 
grifo nosso). 

 

Muitas pessoas desejavam o RMMC porque da maneira como foi apresentado à 

população local pelos empreendedores (nas audiências públicas e outras comunicações), 

levava a crer que com o Rodoanel o Governo se faria mais presente levando melhorias para a 

região (informação verbal, Rodrigo Martins). 
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6.4 CONFLITOS REGISTRADOS NAS ATAS DO CONSELHO GESTOR E 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Para o entendimento dos conflitos presentes e de como a população local tem 

vivenciado o empreendimento Rodoanel e outros problemas locais, foram analisadas as atas 

das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Gestor da APA Bororé - Colônia 

objetivando identificar os principais conflitos, os atores e quando possível, as soluções 

adotadas. Foram analisadas as atas especificadas no Quadro 8, compreendendo o período 

entre 2006 e 2012.  

 

QUADRO 8 - Atas das Reuniões do Conselho Gestor - APA Bororé-Colônia. 
 

Reunião Ano Tipo 

1ª à 4ª  2006 Ordinárias 

5ª à 15ª  2007 Ordinárias 

1ª à 3ª  2007 Extraordinárias 

17ª, 19ª à 27ª  2008 Ordinárias 

28ª, 30ª à 38ª  2009 Ordinárias 

39ª à 49ª  2010 Ordinárias 

50ª à 59ª  2011 Ordinárias 

62ª, 69ª e 70ª  2012 Ordinárias 

 

FONTE: O Autor. 

 
A análise das atas das reuniões do Conselho permite o entendimento de que o mesmo 

tem acompanhado a implantação das compensações e desempenhado papel de extrema 

importância na divulgação de informações e na mobilização da comunidade, de fato se 

constituindo num fórum de discussões sobre os mais variados temas, recebendo 

reivindicações de melhorias e atuado buscando soluções para os conflitos. 

Os principais conflitos socioambientais identificados nos documentos analisados, em 

relação ao RMMC, foram:  

a) obras do Rodoanel - as obras do Rodoanel provocaram diversas externalidades 

negativas na região, tais como o assoreamento de corpos d'água, comprometimento 

das condições das vias locais, trânsito de veículos pesados em horários inadequados e 

problemas de comprometimento da atividade dos pescadores artesanais (navegação e 

desaparecimento dos peixes); 
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b) uso do Rodoanel pela população - o Rodoanel, por exigência do licenciamento, é uma 

rodovia classe zero, que tem acesso apenas para outras rodovias. A população do 

entorno não pode acessá-lo, mas sofre seus efeitos negativos no que se refere à 

poluição sonora e visual e ao impacto na paisagem, sem que seja compensada por isso;  

c) melhorias viárias (compensação viária) - foram estabelecidas no convênio, como 

resultado de um acordo político da DERSA com a Prefeitura. Não fazem parte da 

compensação ambiental e não são exigências legais. A leitura das atas sugere que as 

condições das estradas vicinais na APA já eram bastante ruins sofrendo piora 

significativa com as obras do Rodoanel e que a DERSA não realizou as melhorias 

acordadas, vindo a provocar a revolta da comunidade. Há relato de agricultores locais 

que em período de chuvas foram bastante prejudicados pelas condições das estradas 

por terem problemas para transitar e escoar sua produção; 

d) alça de acesso ao Rodoanel - existe reivindicação da população local, que conta com o 

apoio de políticos atuantes na região, para que seja construída uma alça de acesso para 

o Rodoanel a partir da Av. Sadamu Inoue, principal via de acesso a Parelheiros e à 

APA Bororé - Colônia. A solicitação provoca embates, pois as partes contrárias 

argumentam que, em havendo o atendimento a essa reivindicação, essa alça provocará 

transformações locais favorecendo a expansão urbana sobre a APA; 

e) problemas com o plantio compensatório - a leitura das atas sugere que o plantio 

compensatório não foi adequadamente cumprido, tanto por não existirem na região 

áreas públicas suficientes para receber as mudas quanto pela inadequação do processo 

de plantio que não garantia a sobrevida das mudas plantadas. Essa questão gerou 

muitas reclamações encaminhadas à DERSA e, ao que se pode depreender, não 

encontraram eco; 

f) desapropriação de áreas - a desapropriação de extensas áreas (para as obras do 

Rodoanel e para a formação dos quatro parques) gerou insegurança nos moradores, 

que não se sentiram suficientemente esclarecidos a respeito. As indenizações pagas 

pela DERSA inflaram artificialmente o preço das terras, gerando especulação 

imobiliária. Existem casos de pessoas que esperavam ser desapropriadas e não o 

foram, tendo hoje o Rodoanel "à sua porta"; 

g) implantação dos Parques - a região é carente de equipamentos de lazer, esporte e 

cultura, e as comunidades locais tinham a expectativa de que a criação dos parques 

traria alternativas de lazer (prática de atividades esportivas e culturais), expectativa 

essa não atendida. 
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Também foi possível identificar outras questões que geraram embates, tais como as 

barracas no Jardim Shangri-lá (Prainha); a prática de crimes tanto ambientais quanto aqueles 

praticados contra a pessoa humana; novos empreendimentos governamentais; as questões 

relativas ao transporte local (principalmente sobre a operação da balsa da Empresa 

Metropolitana de Águas e Energia S.A. - EMAE) e outras mais que se acham relacionadas no 

Quadro 9. 

   

QUADRO 9 - Síntese dos principais conflitos identificados a partir do conteúdo das atas. 
 

Área Temática Principais conflitos identificados nas Atas 

Perturbação Loteamento / Jardim Shangri-lá - Prainha - Barraquinhas, sujeira, barulho etc 

Crimes e ameaça à 
segurança 

Construções irregulares em APP, aumento das construções irregulares, invasões etc. 
Mesmo em alguns perímetros de congelamento moradores subdividem e  
loteiam suas propriedades 

Depósito clandestino de material de construção, descarte de carcaças de carros e 
desova de cadáveres 

Violência, crimes e medo da população 

Obras do Rodoanel Mário 
Covas - trecho sul e 
outros empreendimentos 

Projeto Comgás - Gasoduto, Projeto Uniduto e Flotação 

Problemas com a ALL (América Latina Logística) - Dormentes descartados 
incorretamente, perda de carga na linha (Incluindo grãos transgênicos e enxofre) etc  

Obras do Rodoanel - Tráfego de veículos pesados em vias não admitidas, 
assoreamento de corpos d'água, diminuição do pescado, inundações e problemas 
com plantio de mudas referentes à compensação ambiental 

Conflitos de pescadores - Obras do Rodoanel, flotação 

Higiêne e saúde 

62 canis na região produzindo dejetos não passíveis de coleta pela Limpurb  

Contaminação por alumínio e BHC (região da Billings) 

Problemas com coleta de lixo e multiplicação de micro e macrovetores 

Transportes 
EMAE terceiriza a operação das balsas do Bororé e os trabalhadores da balsa não 
possuem registro. Recorrentes problemas com essas devido a negligências dos 
operadores 

 

FONTE: O Autor. 
 

Ainda no que se refere à "compensação viária", Luis Fernando (DERSA), afirmou em 

entrevista que o tipo de asfalto solicitado (asfalto ecológico) não era executado pela empresa e 

que não havia garantia técnica. Informou também que a proposta de um asfaltamento primário 

se encontra parada entre o Conselho Gestor da APA e a Prefeitura de São Paulo. Na entrevista 
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concedida, Felipe Spina2 esclareceu que quando se propôs o asfalto ecológico, o projeto 

esbarrou em algumas questões técnicas tais como encontrar o executor, a obtenção das 

licenças necessárias e a ausência de preço público para a obra. Felipe complementou que, 

vencidas essas fases, para o momento é aguardada uma ação conjunta da Prefeitura Municipal 

e da DERSA para a execução da obra.  

O Autor participou da reunião da Câmara Técnica - Uso do Solo, do Conselho Gestor, 

ocorrida em 4 de abril de 2013 na Sub Prefeitura de Socorro tendo a acrescentar que: 

a) o asfalto ecológico depende ainda de liberação da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB); 

b) a DERSA enviou para a Prefeitura Municipal de São Paulo a minuta do 1º Termo Aditivo 

ao Convênio nº 155/2008 informando uma atualização de valores investidos, na qual 

estavam compreendidas as vias a serem contempladas com o revestimento primário. Essa 

minuta foi encaminhada em 21 de janeiro de 2010 gerando um processo interno na PMSP 

onde alguns setores foram consultados. O último ato se deu em 22 de novembro de 2010 

(TID nº 5452065, p.16) onde se concluía que o investimento realizado pela DERSA era 

superior ao estabelecido no Convênio original. O processo foi remetido para o Gabinete e 

só foi retomado em 6 de fevereiro de 2013; 

c) os diálogos testemunhados sugerem que as Sub Prefeituras de Socorro e Parelheiros não 

possuem um controle e / ou registro da execução das ações devidas pela DERSA. 

O Sr. José Paixão explica que o asfaltamento da Av. Paulo Guilguer Reimberg é 

fundamental para os moradores da região (aproximadamente 35 mil pessoas), por ser essa a 

via de acesso que lhes permite o trânsito de chegar e saírem de suas casas. Como exemplo das 

dificuldades, o Sr.  Paixão informa que existe na região apenas uma Unidade Básica de Saúde 

funcionando de segunda a sexta-feira. O pronto - socorro mais próximo está a 15 km e o 

hospital a 20 km. No estado em que a via se encontra, além de obstar o tráfego também 

propicia a ação de criminosos pelo aspecto de abandono. Anatália Siriano também destaca 

que em sua região diversas vias utilizadas pela DERSA não receberam o devido reparo. 

Para Felipe Spina, as questões mais graves presentes hoje na UC, são aquelas 

relativas ao uso do solo. Nessa seara, há vários conflitos de alta complexidade que carecem de 

uma investigação futura para um maior aprofundamento. Esses conflitos foram construídos 

através do processo histórico de ocupação e das sobreposições (inclusive com a atuação 

                                                           
2 Concedeu entrevista como Administrador da APA Bororé - Colônia em 26 de março de 2013. Foi exonerado do 
cargo em 16 de abril de 2013. 
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inadequada do poder público). Como exemplo, tem-se a fala do morador Sergio Miranda na 

audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça reunida para analisar o PL 384/04, 

ocorrida em 24 de abril de 2005. 

 

Sou empresário, na região. Sou presidente da Associação de Turismo da Ilha do 
Bororé, temos um sitio na região desde de 1947. Moro lá na região, mais ou menos, 
15 anos. Passei a morar na região em 15 anos, por causa das invasões que tinham 
na região. Há dez, 15 anos atrás houve uma série de tentativa de invasões, 
inclusive nessas áreas que foram mostradas aqui e na época tivemos que pegar em 
armas para segurar as invasões lá. [...] Há dez anos atrás, em 97, no Jardim 
Elos, nos tivemos, que segurar com armas. Um grupo de empresários e 
proprietários, tivemos que segurar o pessoal com armas nas mãos, porque a 
Prefeitura do Município de São Paulo, a Policia Militar, SOS Mata Atlântica, 
ninguém nos dava apoio para lá. Porque, na época havia muitos vereadores 
ajudando, incentivando as invasões. Que nem o caso da Berrini, teve um retirado 
de favela que foi parar lá perto da Península do Bororé. Inclusive foram com 
caminhões da Prefeitura do Município de São Paulo (CMSP, 2004, p.80, grifo 
nosso). 
 

 

Dentre as várias questões atinentes ao uso do solo; merecem destaque: 

a) aquelas relativas à atividade agrícola (transição para a agroecologia);  

b) aquelas referentes à caracterização do meio (rural ou urbano);  

c) aquelas que dizem respeito à titulação das terras e regularização fundiária;  

d) aquelas ligadas a processos de remoções, reassentamentos e urbanização; e ainda à 

transferência do potencial construtivo.  

Felipe destaca ainda três ferramentas importantes para a solução de problemas e que se acham 

carentes de Políticas Públicas: 

a) licenciamento de agroflorestas - dificuldades no processo de licenciamento ocorrem 

porque as instâncias públicas transferem umas para as outras, a competência sobre seu 

licenciamento, sem oferecerem solução; 

b) zoneamento da APA - o PL de zoneamento da APA está em tramitação desde 2008 na 

Câmara Municipal de São Paulo; 

c) pagamento por serviços ambientais (PSA) - está em tramitação na Câmara Municipal de 

São Paulo, o PL que institui a Política Municipal de Serviços Ambientais (na qual se 

inclui o instrumento do PSA). 

Segundo o PL 792/2007 (que dispõe sobre a definição de serviços ambientais e dá 

outras providências) em tramitação na câmara Federal, os serviços ambientais "[...] são 

aqueles que se apresentam como fluxos de matéria, energia e informação de estoque de capital 

natural, que combinados com serviços do capital construído e humano produzem benefícios 

aos seres humanos [...]". O PLS 309/2010 (que institui a Política Nacional de Bens e Serviços 



100 

 

Ambientais e Ecossistêmicos), conceitua serviços ambientais como "[...] consultoria, 

educação, monitoramento e avaliação, prestados por agentes públicos e privados, que tenham 

impacto na mensuração, prevenção, minimização ou correção de danos aos serviços 

ecossistêmicos [...]".  Para a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) do Estado de 

São Paulo, serviços ambientais são produtos e atividades, com potencial ou efetivamente 

utilizados para medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à água, atmosfera, solo, 

biota e humanos, diminuir a poluição e o uso de recursos naturais (SÃO PAULO, 2009). Já a 

Lei 14.933/09, que instituiu a Política de Mudanças Climáticas para o Município de São 

Paulo, define que os serviços ambientais são aqueles serviços proporcionados pela natureza à 

sociedade, decorrentes da presença de vegetação, biodiversidade, permeabilidade do solo, 

estabilização do clima, água limpa, entre outros (SÃO PAULO, 2009).  

Sven Wunder (WUNDER, 2005, p.3) do Center for International Forestry Research 

(CIFOR) diz que o pagamento por serviços ambientais pode ser entendido a partir de cinco 

princípios básicos: 

 

1. Uma transação voluntária onde 
2. Um SA (serviço ambiental) bem definido (ou uma área susceptível de assegurar 

o serviço) 
3. Está sendo "comprado" por um (mínimo de um) comprador de SA  
4. A partir de um (mínimo um) provedor de SA 
5. Se e somente se o provedor de SA assegurar a provisão de SA (condicionalidade) 

(WUNDER, 2005, p.3, tradução nossa). 
 

Talvez o exemplo mais famoso de aplicação do PSA seja o da cidade de Nova York, 

onde o governo realizou acordos com os produtores rurais e passou a pagá-los para que 

fizessem adequações que preservassem a qualidade da água. A cidade de Nova York é 

abastecida por um sistema de águas superficiais que recebe a água de três bacias hidrográficas 

localizadas bem ao norte da cidade e que cobrem uma área de 2.000 quilômetros quadrados. 

Esse sistema serve nove milhões de pessoas, oito milhões em Nova York e um milhão nos 

subúrbios ao norte da cidade (APPLETON, 2002). 

 

Em apenas três décadas um número crescente de funções dos ecossistemas têm sido 
caracterizados como serviços, avaliados em termos monetários e, em menor escala, 
incorporados em mercados e mecanismos de pagamento. Como parte deste processo, 
a utilização do conceito de serviços dos ecossistemas transcendeu o âmbito 
acadêmico para chegar à política governamental, bem como, às ONGs, ao setor 
privado e financeiro (Bayon, 2004; CE, 2008) (GÓMEZ-BAGGETHUN, 2009, p.1). 
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6.5 SÍNTESE DOS CONFLITOS IDENTIFICADOS 

 

Os conflitos identificados na APA Bororé - Colônia, incluindo ambas as fases (antes e 

após RMMC), foram agrupados e analisados conforme metodologia proposta por Little 

(2006) e Herculano (2006), nos Quadros 10 e 11.  

No quadro 10, os conflitos são abordados quanto à análise dos agentes naturais e 

sociais envolvidos, grau de institucionalização, tipologia e instância. 

 

QUADRO 10 - Síntese dos principais conflitos identificados na APA Bororé - Colônia - Análise I. 

Conflito 
Agentes Naturais e 
sociais envolvidos 

Grau de 
institucionalização  

Tipologia Instância 

Tramitação da Lei de 
criação da APA 

Bororé - Colônia vs 
Licenciamento do 
RMMC trecho sul 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica; (iii) 

patrimônio 
arqueológico e cultural; 

(iv)  população 
residente na região 

Procedimentos 
administrativos de 
instância Estadual e 
Federal, inquéritos no 
Ministério Público 
Estadual e Federal, 
processos judiciais 

Local, regional e 
nacional 

Institucional e Não 
Institucional 

Externalidades 
oriundas da construção 

do Rodoanel 
(Assoreamento de 
corpos d'água, 

degradação de vias, 
diminuição do pescado 
na represa, inundações 

etc.) 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica; (iii) 

patrimônio 
arqueológico e cultural; 

(iv)  população 
residente na região 

Procedimentos 
administrativos de 

instância Municipal e 
investigação do MP 

Local 
Institucional e Não 

Institucional 

Pendências referentes 
à compensação 
ambiental do 
Rodoanel 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica; (iii) 

patrimônio 
arqueológico e cultural; 

(iv)  população 
residente na região 

Procedimentos 
administrativos de 

instância Municipal e 
Estadual, inquéritos 
do Ministério Público 

Estadual 

Local Institucional 

Prática de crimes 
ambientais e 

ilegalidades (caça, 
coleta de espécimes, 
construção em APP, 
construções ilegais em 

perímetros de 
congelamento - Proj. 
Defesa das Águas etc.) 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica; (iii) 

patrimônio 
arqueológico e cultural; 

(iv)  população 
residente na região 

Ações dos agentes 
fiscalizadores - 

Instância Municipal e 
Estadual 

Local 
Institucional e Não 

Institucional 

Prática de crimes de 
natureza diversa 
(Assassinatos, 

depósito de restos de 
veículos roubados etc.) 

População residente na 
região 

Ações dos agentes 
fiscalizadores - 

Instância Municipal e 
Estadual 

Local 
Institucional e Não 

Institucional 
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Outros grandes 
empreendimentos: 
ALL - Suspeita de 
queda de grãos 

transgênicos. Projeto 
Comgás - Gasoduto 
COMGAS-RETAP. 
Projeto Uniduto - duto 
vindo do interior rumo 

ao litoral para 
transporte de álcool - 
passará em parte 
dentro da APA do 
Bororé - Colônia, no 
mesmo eixo do 

Rodoanel 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica; (iii) 

patrimônio 
arqueológico e cultural; 

(iv)  população 
residente na região 

Procedimentos 
administrativos de 

instância Municipal e 
Estadual 

Local e regional Institucional 

Questões locais 
referentes à coleta de 
lixo, transporte (Balsa 
EMAE), loteamentos 
irregulares, questões 

de vizinhança 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica; (iii) 

patrimônio 
arqueológico e cultural; 

(iv)  população 
residente na região 

Procedimentos 
administrativos de 
instância Municipal 

Local 
Institucional e Não 

Institucional 

 

FONTE: O Autor. 
 

No quadro 11, os conflitos são abordados quanto ao seu escopo, atores sociais 

envolvidos, cotas de poder e tratamento dado aos conflitos.   
 

 

 

QUADRO 11 - Síntese dos principais conflitos identificados na APA Bororé - Colônia - Análise II. 
 

Conflito Escopo Atores Cotas de poder Tratamento dado 

Tramitação da Lei de 
criação da APA 

Bororé - Colônia vs 
Licenciamento do 
RMMC trecho sul 

Aprovar a Lei de 
criação da APA e 

licenciar o 
Rodoanel trecho 
sul, processos 
concorrentes 

guardando alguma 
correlação 

Governo Federal, 
IBAMA, Ministério 
Público Federal, 
Governo Estadual, 
Secretaria dos 
Transportes, 

Ministério Público 
Estadual, DERSA, 
SMA, SVMA, 
PMSP, Câmara 
Municipal de São 

Paulo, moradores da 
região afetada 

Conflito 
eminentemente 
institucional com 
cotas de poder 
assimétricas. O 
Governo Estadual 
representou o maior 
poder presente e, a 

população afetada, foi 
detentora da menos 

cota 

A análise sugere que 
o Governo Estadual, 

agindo como 
empreendedor - 
licenciador e 

contando com maior 
presença na CMSP, 
fez uso de todo o seu 
poder apressando o 
licenciamento do 
RMMC e atrasando 
a aprovação da Lei 

da APA 
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Externalidades 
oriundas da 
construção do 
Rodoanel 

(Assoreamento de 
corpos d'água, 

degradação de vias, 
diminuição do 

pescado na represa, 
inundações etc.) 

Constatação, 
formalização de 
responsabilidade 
para correção dos 

danos 

IBAMA, Ministério 
Público Federal, 
Ministério Público 
Estadual, DERSA, 
SMA, SVMA, 

PMSP, moradores da 
região afetada 

Cotas de poder 
assimétricas. A 

DERSA representou o 
maior poder presente 
e a população afetada 

a menor cota 

Soluções técnicas 
ainda em curso 

Pendências 
referentes à 
compensação 
ambiental do 
Rodoanel 

Problemas de 
ordem técnica e 
jurídica para a 
conclusão do 
processo de 
compensação 

IBAMA, Ministério 
Público Federal, 
Ministério Público 
Estadual, DERSA, 
SMA, SVMA, 

PMSP, moradores da 
região afetada 

Cotas de poder 
assimétricas, ainda 
favorecendo o 

Governo Estadual, 
principalmente nos 
embates entre a 

DERSA e a SVMA 

Soluções técnicas, 
jurídicas e 

administrativas 
ainda em curso 

Prática de crimes 
ambientais e 

ilegalidades (caça, 
coleta de espécimes, 
construção em APP, 
construções ilegais 
em perímetros de 

congelamento - Proj. 
Defesa das Águas 

etc.) 

Conflitos diversos 
que se avolumam 
sem que haja uma 
resposta à altura 
por parte do 
Estado 

SVMA, PMSP, 
Polícia Ambiental, 
moradores da região 

afetada 

A maior cota de poder 
se encontra com os 

agentes 
fiscalizadores, no 

entanto, os agentes de 
atos ilícitos têm 

obtido vantagem na 
continuidade de suas 

práticas 

Pouca efetividade no 
tratamento dos 
problemas 

Prática de crimes de 
natureza diversa 
(Assassinatos, 

depósito de restos de 
veículos roubados 

etc) 

Conflitos diversos 
que se avolumam 
sem que haja uma 
resposta à altura 
por parte do 
Estado 

PMSP, Polícia Civil, 
Polícia Militar e 

moradores da região 
afetada 

A maior cota de poder 
se encontra com os 

agentes 
fiscalizadores, no 

entanto, os agentes de 
atos ilícitos têm 

obtido vantagem na 
continuidade de suas 

práticas 

Pouca efetividade no 
tratamento dos 
problemas 

Outros grandes 
empreendimentos: 
ALL - Suspeita de 
queda de grãos 

transgênicos. Projeto 
Comgás - Gasoduto 
COMGAS-RETAP. 
Projeto Uniduto - 
duto vindo do 
interior rumo ao 

litoral para transporte 
de álcool - passará 
em parte dentro da 
APA do Bororé-

Colônia, no mesmo 
eixo do Rodoanel 

Questões atinentes 
a processos de 
licenciamento e 

operação de outros 
grandes 

empreendimentos 

Governo Estadual, 
SMA, SVMA, 

PMSP, moradores 
das regiões afetadas e 

organizações 
interessadas - ALL, 
COMGAS, Uniduto) 

Cotas de poder 
assimétricas, onde 

existem interesses do 
Governo Estadual 
transferindo maior 
cota de poder para as 

organizações 
envolvidas ficando a 
SVMA com a menor 

cota 

Soluções técnicas e 
processuais de 

ordem 
administrativa e 

licenciatórias ainda 
em curso 
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Questões locais 
referentes à coleta de 
lixo, transporte 
(Balsa EMAE), 
loteamentos 
irregulares, questões 
de vizinhança 

Conflitos diversos 
que carecem de 
uma resposta 
adequada do 
Estado 

SVMA, PMSP, 
moradores das 
regiões afetadas, 
EMAE e agentes 
fiscalizadores 
(Polícia Ambiental, 
Polícia Civil) 

Cotas de poder com 
maior simetria, porém 
com dificuldades para 
a resolução dos 
embates em face de 
questões de ordem 
burocrática 

Soluções técnicas 
em curso com pouca 
efetividade 

 

FONTE: O Autor. 
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7 PARQUE NATURAL MUNICIPAL ITAIM - CARACTERIZAÇÃO E CONFLITOS 

 

O Parque Municipal Itaim é um dos quatro parques criados como compensação pelas 

externalidades negativas não mitigáveis do RMMC trecho sul modificado, e se acha 

geograficamente localizado dentro do território da APA Bororé - Colônia, assim como os 

outros três parques criados no mesmo processo (Jaceguava, Varginha e Bororé). O Parque 

Itaim é, dentre os quatro Parques Naturais, a UC mais suscetível de sofrer os efeitos da 

pressão antrópica devido à sua localização e à conformação do seu território. Este capítulo 

apresenta uma caracterização do território do Parque Itaim e explora os conflitos presentes no 

atual estágio de sua implantação. O capítulo se acha dividido nos seguintes tópicos: 7.1 

Constituição e caracterização do território do parque; e 7.2 Conflitos socioambientais na 

região do Parque Natural Municipal Itaim. 

 

7.1 CONSTITUIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO PARQUE 

 

No Município de São Paulo as compensações ambientais em face dos impactos 

ambientais gerados pela construção do RMMC, compreendem o plantio compensatório de 

mudas de espécies nativas e a implantação de quatro Parques Naturais Municipais – 

Jaceguava, Itaim, Varginha e Bororé, totalizando 1.200 hectares, compreendendo 

remanescentes de Mata Atlântica e inseridos na área de influência direta do empreendimento. 

Os quatro parques estão em Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM) segundo o Plano 

Diretor (Lei Municipal 13.335/2004), interligados por uma faixa de até 300m ao longo da 

rodovia.  

O artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), diz que: 

 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e 
no regulamento desta Lei. 
 

O SNUC vem posteriormente a ser regulamentado pelo Decreto nº 4.340, de 22 de 

agosto de 2002, que estabelece as normas para compensação em seu artigo 33, que prevê:  
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Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental nas unidades de 
conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de 
prioridade: 
       I - regularização fundiária e demarcação das terras; 
       II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
       III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 
       IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e 
       V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento. 
        Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do 
Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados para 
custear as seguintes atividades: 
        I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 
       II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 
vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes; 
       III - implantação de programas de educação ambiental; e 
        IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade afetada. (BRASIL, 2002). 

 

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) indicou as áreas 

prioritárias para a criação dos Parques Naturais, pautando-se pelo Plano Diretor do Município, 

estabelecendo um perímetro preliminar para cada parque, abrangendo os remanescentes de 

Mata Atlântica mais preservados, enquadrados como ZEPAM no Plano Diretor. Dentro desse 

perímetro, estabelecido como de utilidade pública através de decreto, a DERSA realizou o 

levantamento fundiário e a partir dai foi definido o perímetro definitivo de cada parque 

(informação verbal, Maria Lucia). À DERSA coube a desapropriação das áreas, seu 

cercamento, desenvolvimento do Plano de Manejo e implantação de uma a sede equipada. 

Somente com o cumprimento de todas essas obrigações, os parques serão entregues ao 

Município, que será responsável por sua gestão.  

Para a criação desses Parques Naturais, foi necessário cumprir exigência do SNUC 

quanto à consulta pública para criação de Unidade de Conservação e análise do perímetro da 

unidade. No entanto, a consulta realizada em maio de 2011 se deu quando as áreas necessárias 

já estavam desapropriadas e os parques em processo de cercamento, constituindo mera 

formalidade legal. Ainda assim, contou com ampla divulgação do evento junto à comunidade, 

realizada pelo Conselho Gestor, e a comunidade respondeu com participação expressiva 

(informação verbal, Maria Lucia). Questões referentes a esclarecimentos sobre a elaboração 

do Plano de Manejo dos Parques, mobilização para a participação nas oficinas sobre o Plano 

de Manejo e questionamentos sobre o plantio compensatório, também foram tratadas na 

ocasião (informação verbal, Maria Lucia). 
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O Parque Natural Municipal Itaim (PNMI) foi criado e denominado pelo Decreto 

Municipal nº 53.227, de 20 de junho de 2012, com uma área total de 1.251.754,04m² dentro 

dos limites da Subprefeitura Parelheiros e também se acha inserido na Bacia Hidrográfica do 

Alto Tietê, na Sub-bacia Cotia-Guarapiranga. Está enquadrado na categoria de Unidade de 

Conservação de Proteção Integral e se encontra em fase de implantação. Sua gestão caberá à 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, por meio do Departamento de 

Parques e Áreas Verdes - DEPAVE, contando também com um Conselho Consultivo, 

presidido pela SVMA e constituído por representantes de órgãos públicos e de organizações 

da sociedade civil. 

A Figura 10 apresenta a área do PNMI com seu perímetro desenhado em linha bege. A 

linha de cor laranja que corta toda a extensão da imagem longitudinalmente é o RMMC e as 

setas amarelas indicam vetores de pressão urbana (expansão) sobre a UC. 

 

FIGURA 10 - Limites do Parque Natural Municipal do Itaim com setas indicando os vetores de pressão urbana. 

 

FONTE: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2012). Modificado pelo Autor. 
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O PNMI não é formado por uma área contígua, mas sim por um conjunto de 

fragmentos separados tanto pelo RMMC trecho sul quanto por vias locais, tais como a Estrada 

do Itaim e a Rua Amaro Alves do Rosário.  

Todos os bairros que o circundam significam importantes vetores de pressão antrópica 

sobre a UC. Ao Norte estão os bairros Vila Marcelo, Iporã, Jardim Herplin e Jerdim Manacás; 

a Noroeste o Jardim Almeia e Recanto Campo Belo; a Sudeste estão o Jardim São Norberto, 

Jardim São Norberto, Vila Natal e Jardim São Nicolas; ao Sul está o Jardim Santa Fé e à 

Oeste estão o Jardim Aladim e Jardim dos Álamos. Na porção central da área, qual uma 

"incrustração" acha-se o bairro Itaim (um "encrave urbano" segundo a bióloga Alice Melges).  

Para realizar o desenvolvimento do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 

Itaim a DERSA convidou pesquisadores da Universidade de São Paulo. Sua execução está 

sendo coordenada pela Professora Doutora Sueli Ângelo Furlan e sua equipe da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH - USP). 

Segundo o Decreto Municipal nº 53.227, o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 

Itaim deve ser realizado sob a coordenação do Departamento de Parques e Áreas Verdes 

(DEPAVE) tendo um prazo máximo de 180 dias para ser concluído, a partir da data de 

publicação do referido Decreto (21 de junho de 2012).  

 

7.2 CONFLITOS NA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE  

 

O Parque tem previsão de abertura em 2014 (informação verbal, Alice Melges), e se 

encontra em fase de formação e implantação. Algumas propriedades que haverão de compor 

sua área ainda estão em processo de desapropriação. Há também modificações sendo 

realizadas demolição de edificações e benfeitorias e recuperação ambiental das áreas. A 

Fotografia 1 mostra uma área onde havia uma quadra esportiva e se encontra sendo preparada 

para receber plantio compensatório. 
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FOTOGRAFIA 1 - Parque Natural Municipal do Itaim - Antigo Sítio Panda.  
 

 

FONTE: O Autor. 

 

Em janeiro de 2013, 89,1% da área a compor o Parque já haviam sido desapropriadas; 

62,9% do cercamento havia sido realizado (cercamento rural com seis fios, sendo os três de 

cima farpados e os três de baixo lisos para facilitar o trânsito de fauna) (DERSA, 2013). 

Os conflitos presentes na área do entorno do Parque Itaim e no processo de sua 

implantação, foram identificados a partir das seguintes fontes, a saber: 

a) leitura das atas do Conselho Gestor da APA Bororé - Colônia; 

b) observação realizada em visita à região (atividade de campo); 

c) coletas das manifestações de cidadãos em reuniões públicas; 

d) entrevistas com técnicos da SVMA; 

e) entrevistas com outros atores sociais. 

Os principais conflitos socioambientais identificados na região do Parque Itaim foram 

os seguintes:  

a) empreendimento Rodoanel e formação dos Parques - havia a expectativa de que o 

Rodoanel significasse a presença do Estado numa região onde a população se sentia 

abandonada, significando o aporte de melhorias, principalmente de âmbito social, que não 

ocorreram. O Rodoanel representa tão somente uma externalidade negativa imposta pelo 

Estado com a mudança da paisagem, ruídos, desapropriações, assoreamento de corpos 

d'água e a constituição de quatro Parques que não atendem aos anseios dos moradores 

locais por áreas de lazer. Em termos de lazer, para essas pessoas, desejável seria terem 

clubes com piscina e quadras esportivas. "Os Parques naturais não são bem vindos"; 



 

b) uso do Rodoanel pela população 

Rodoanel. Existem relatos de mobilizações locais no sentido de abrir acessos ao

Rodoanel;  

c) descarte de resíduos - 

resíduos de natureza diversa. A Fotografia 2 mostra a d

desses pontos; 

FOTOGRAFIA 2 -

d) conflitos de uso do solo e recursos 

considera-se que o Jardim São Norberto e 

maior pressão antrópica sobre a UC

de equipamento público os transformam em fortes vetores de pressão. 

esgoto ou água encanada

dependências do Parque (F

(Fotografia 5). 

 

 

 

 

 

 

do Rodoanel pela população - a população local desejaria, mas não pode usar o 

Rodoanel. Existem relatos de mobilizações locais no sentido de abrir acessos ao

 em diversos pontos do Parque, ocorre a d

resíduos de natureza diversa. A Fotografia 2 mostra a disposição

 

- Resíduos de construção civil depositados em área do Parque Itaim.
 

FONTE: O Autor. 

 

 

de uso do solo e recursos - de todos os bairros que circundam a área do Parque, 

o Jardim São Norberto e o Novo São Norberto (Fotografia 3)

ópica sobre a UC. Nesses bairros, a pobreza e a carência de recursos e 

de equipamento público os transformam em fortes vetores de pressão. 

esgoto ou água encanada. A população pega água numa bica que fica dentro das 

dependências do Parque (Fotografia 4) e também construíram poços dentro do Parque 
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população local desejaria, mas não pode usar o 

Rodoanel. Existem relatos de mobilizações locais no sentido de abrir acessos ao 

m diversos pontos do Parque, ocorre a disposição irregular de 

isposição de resíduos em um 

civil depositados em área do Parque Itaim. 

 

e todos os bairros que circundam a área do Parque, 

(Fotografia 3) exercem 

. Nesses bairros, a pobreza e a carência de recursos e 

de equipamento público os transformam em fortes vetores de pressão. Não há rede de 

bica que fica dentro das 

e também construíram poços dentro do Parque 



 

FOTOGRAFIA 4 - Bairro Novo São Norberto 

 

FOTOGRAFIA 3 - Bairro Novo São Norberto. 

FONTE: O Autor. 

 

Bairro Novo São Norberto - Bica dentro das dependências do Parque Itaim.

FONTE: O Autor. 
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ependências do Parque Itaim. 

 



 

FOTOGRAFIA 5 - Bairro Novo São Norberto 

Para Diego Gonçalves, Gestor do Parque Itaim, os principais conflitos 

região do Parque são referentes às questões de moradia e uso do solo

carecem de um conjunto de ações articuladas 

demandas básicas daquele público. Como exemplo Diego cita as

encanada aos locais mais distantes

para a manutenção de um quadro caótico. Ao tratar d

urbana sobre as áreas do Parque, Diego cita que al

Jardim Santa Fé, cujas casas terminam junto à mata.

adensamento populacional nos bairros é um motivo de preocupação, pois as pessoas que 

chegam para morar na região têm um comportament

sendo esse comportamento, 

Em entrevista para este trabalho, a Coordenadora dos Parques Naturais

Alice Melges, ponderou 

compensação, que merecem destaque, principalmente para futuros acordos 

análogas.  

a) questões relativas à implantação dos Parques do Rodoanel 

tocante à implantação dos

implantação dos parques

parques. Essa falta de clareza tem propiciado discussões sobre 

entregues e até onde vai a responsabilidade da 

estão sendo entregues 

Bairro Novo São Norberto - poço dentro das dependências do Parque Itaim.

FONTE: O Autor. 

 

Para Diego Gonçalves, Gestor do Parque Itaim, os principais conflitos 

região do Parque são referentes às questões de moradia e uso do solo

um conjunto de ações articuladas por parte do Poder Público para atendimento das 

demandas básicas daquele público. Como exemplo Diego cita as obras que levam a água 

aos locais mais distantes, mas sem levar o necessário esgotamento, 

um quadro caótico. Ao tratar de bairros que são altos vetores de 

urbana sobre as áreas do Parque, Diego cita que além do São Norberto existe também 

Jardim Santa Fé, cujas casas terminam junto à mata. O Gestor também pondera que o 

adensamento populacional nos bairros é um motivo de preocupação, pois as pessoas que 

chegam para morar na região têm um comportamento diferente daqueles que já residiam, 

esse comportamento, por vezes, mais lesivo ao patrimônio natural

Em entrevista para este trabalho, a Coordenadora dos Parques Naturais

 aspectos referentes à implantação de Parq

que merecem destaque, principalmente para futuros acordos 

à implantação dos Parques do Rodoanel - a bióloga 

tocante à implantação dos Parques, faltou maior clareza nos documentos que 

implantação dos parques, permitindo diferentes entendimentos sobre como seriam esses 

Essa falta de clareza tem propiciado discussões sobre como

e até onde vai a responsabilidade da DERSA na sua implantação. 

 esses parques, faltam equipamentos e atrativos, 
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poço dentro das dependências do Parque Itaim. 

 

Para Diego Gonçalves, Gestor do Parque Itaim, os principais conflitos existentes na 

região do Parque são referentes às questões de moradia e uso do solo; questões essas, que 

por parte do Poder Público para atendimento das 

obras que levam a água 

sem levar o necessário esgotamento, colaborando 

que são altos vetores de pressão 

ém do São Norberto existe também o bairro 

O Gestor também pondera que o 

adensamento populacional nos bairros é um motivo de preocupação, pois as pessoas que 

o diferente daqueles que já residiam, 

ao patrimônio natural.  

Em entrevista para este trabalho, a Coordenadora dos Parques Naturais, a bióloga 

aspectos referentes à implantação de Parques oriundos de 

que merecem destaque, principalmente para futuros acordos em situações 

bióloga pontua que no 

cumentos que trataram da 

mentos sobre como seriam esses 

como os parques devem ser 

implantação. Da forma com 

equipamentos e atrativos, para atender aos 
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visitantes. Felipe Spina concorda, afirmando que a falta de clareza tem sido determinante 

nas dificuldades de implantação desses parques. Para Diego Gonçalves o Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental é muito genérico e estabelece o cumprimento 

de serviços ficando aquém do detalhamento necessário;  

b) modelo de plantio compensatório inadequado - Alice destacou uma questão de grande 

importância no tocante ao plantio compensatório. Ocorre que as áreas suscetíveis de 

plantio compensatório, são áreas degradadas que requerem um Plano de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD), o que pressupõem, não apenas a adequada seleção de espécies 

florestais, mas também todo um conjunto de medidas, entre as quais se inclui o preparo do 

solo. Ocorre, no entanto, que os plantios compensatórios realizados pela DERSA (na 

verdade realizados por empresas terceirizadas) não atendem às necessidades em face de 

uma sucessão de equívocos, como o plantio sobre entulhos, ausência do tratamento do 

solo, uso de técnica de plantio própria para silvicultura (2 x 3) e principalmente, o uso de 

adubo químico e herbicidas, práticas inaceitáveis dentro de uma APA. O Autor quando 

em visita à DERSA, recebeu imagens comprobatórias de plantio compensatório de 

algumas áreas. A observação técnica de algumas imagens, dentre elas a do Parque 

Varginha, sugere a predominância de gramíneas e formações arbustivas podendo 

significar um processo inadequado de recuperação de áreas e um plantio compensatório 

inadequado. Felipe Spina complementa pontuando que, 

- embora o Instituto de Botânica tenha fornecido a orientação técnica à DERSA, a condução 

do plantio foi inadequada, havendo uma mortalidade, identificada em ações de fiscalização e 

acompanhamento, superior a 80%; 

- o plantio se deu sem articulação com a SVMA; sendo executado na estação seca, sem a 

manutenção adequada, com uso ocasional de espécies exóticas (que foram removidas por 

exigência da SVMA) e recebeu a aplicação de defensivos agrícolas. Em algumas situações, 

foram realizados plantios em locais onde seriam construídas edificações; 

c) cinco Conselhos Gestores - quando em atividade, os quatro parques e a APA somarão 

cinco Conselhos Gestores na mesma região (não levando em consideração outras áreas) 

carecendo de pessoas e articulações para solução dos problemas. Essa situação, no 

entendimento do Autor, pode enfraquecer a capacidade de mobilização e articulação local. 

Para Felipe Spina, a solução será "promover um arranjo"; 

d) problemas de articulação dentro de Órgãos do Governo - a Coordenadora Alice também 

ponderou que muitas vezes os Conselheiros que participam representando Órgãos do 
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Governo, têm grandes dificuldades de articulação interna, o que limita muitíssimo as 

possibilidades de encaminhamento e solução dos problemas levantados. 

Os Quadros 12 e 13 apresentam uma sistematização dos conflitos identificados 

relativos ao Parque Natural Itaim, incluindo aqueles relativos à sua implantação. Os conflitos 

foram analisados conforme a metodologia proposta por Little (2006) e Herculano (2006).  

No Quadro 12, os conflitos são abordados quanto à análise dos agentes naturais e 

sociais envolvidos, grau de institucionalização, tipologia e instância. 

 

QUADRO 12 - Síntese dos principais conflitos identificados no Parque Itaim - Análise I. 
 

Conflito 
Agentes Naturais e 
sociais envolvidos 

Grau de 
institucionalização  

Tipologia Instância 

Referentes à 
implantação do parque 

e plantio 
compensatório 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica e (iii) 
população residente no 

entorno 

Ações locais de 
relacionamento dos 
técnicos da SVMA 
com a DERSA e 
interessados 

Local e regional 
(por atingir a 

todos os Parques 
oriundos da 

compensação do 
Rodoanel) 

Institucional 

O Parque como 
intruso, oriundo de 
uma obra traumática 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica e (iii) 
população residente no 

entorno 

Ações locais de 
relacionamento dos 
técnicos da SVMA 
com a população 

residente no entorno 

Local e regional 
(por atingir a 

todos os Parques 
oriundos da 

compensação do 
Rodoanel) 

Institucional e Não 
Institucional 

Uso do rodoanel pela 
população 

Possível indução à 
ocupação urbana, caso o 
pleito seja atendido 

Mobilização da 
população da região 

devendo vir a 
converter-se em 

objeto de atenção de 
políticos com 
interesse local 

Local 
Institucional e Não 

Institucional 

Disposição irregular 
de resíduos 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica e (iii) 
cultural população 
residente no entorno 

Ações dos agentes 
fiscalizadores de 
instância local 

Local Institucional 

Conflitos de uso de 
solo e recursos 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica e (iii) 
população residente no 

entorno 

Ações locais de 
relacionamento dos 
técnicos da SVMA 
com a população 

residente no entorno. 
Ações dos agentes 
fiscalizadores de 
instância local 

Local 
Institucional e Não 

Institucional 

Prática de crimes de 
natureza diversa 

(i) Recursos hídricos; 
(ii) remanescentes de 
Mata Atlântica e (iii) 
população residente no 

entorno 

Ações de agentes 
fiscalizadores - 

Instância Municipal e 
Estadual 

Local 
Institucional e Não 

Institucional 

 

FONTE: O Autor. 
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No Quadro 13, os conflitos são abordados quanto ao seu escopo, atores sociais 

envolvidos, cotas de poder e tratamento dado aos conflitos. 

 

QUADRO 13 - Síntese dos principais conflitos identificados no Parque Itaim - Análise II. 

Conflito Escopo Atores Cotas de poder Tratamento dado 

Referentes à 
implantação do 
parque e plantio 
compensatório 

Responsabilidades 
atinentes à Dersa e 

à SVMA, e 
problemas com a 
técnica de plantio 

SVMA, DERSA 

Cotas de poder 
assimétricas. 

Problema alimentado 
por documentos 
muito generalistas 

A SVMA tem 
recebido as áreas e 
despendido os 

recursos possíveis 
para adequá-las 

O Parque como 
intruso, oriundo de 
uma obra traumática 

O Parque não tem 
qualquer valor ou 
apreço para a 
comunidade. 
Trata-se do 

produto de um 
processo 

traumático de 
mudança da 
paisagem, 

desapropriações, 
piora ou 

manutenção das 
condições 

precárias da região 

DERSA, SVMA, 
PMSP, e moradores 

do entorno 

Embora os agentes 
fiscalizadores e 

Órgãos Municipais 
detenham a maior 
cota de poder, o 

modelo de atuação a 
fragiliza transferindo 
para os agentes locais 
o maior poder. Seria 
necessário haver 
maior presença do 
Estado através de 
ação social e 
equipamentos 
públicos 

Soluções técnicas 
ainda em curso 

Uso do rodoanel pela 
população 

Permitir que a 
população local 
possa fazer uso do 
RMMC trecho sul 

DERSA, SVMA, 
PMSP, e moradores 

do entorno 

Embora haja 
legislação proibindo a 
abertura do Rodoanel, 
existe a possibilidade 
de ações de cunho 
político virem a 

conseguir esse intento 

Solicitação tem sido 
negada pelos Órgãos 

competentes 

Disposição irregular 
de resíduos 

Disposição 
irregular de dejetos 
nas dependências 

do Parque 

SVMA, PMSP, 
Polícia Civil, Polícia 
Militar e moradores 
da região afetada 

A maior cota de poder 
se encontra com os 

agentes 
fiscalizadores, no 

entanto, os agentes de 
atos ilícitos têm 

obtido vantagem na 
continuidade de suas 

práticas 

Soluções técnicas, 
jurídicas e 

administrativas 
ainda em curso 

Conflitos de uso de 
solo e recursos 

Conflitos diversos 
tais como a 

captação de água 
nas dependências 
do Parque, queima 

de lixo nas 
proximidades da 

mata etc 

SVMA, PMSP, 
Polícia Civil, Polícia 
Militar e moradores 
da região afetada 

Embora os agentes 
fiscalizadores e 

Órgãos Municipais 
detenham a maior 
cota de poder, o 

modelo de atuação a 
fragiliza transferindo 
para os agentes locais 

o maior poder 

Pouca efetividade no 
tratamento dos 
problemas 
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Prática de crimes de 
natureza diversa 

Conflitos diversos 
que carecem de 
maior presença 
fiscalizadora do 

Estado 

PMSP, Polícia Civil, 
Polícia Militar e 

moradores da região 
afetada 

A maior cota de poder 
se encontra com os 

agentes 
fiscalizadores, no 

entanto, os agentes de 
atos ilícitos têm 

obtido vantagem na 
continuidade de suas 

práticas 

Pouca efetividade no 
tratamento dos 
problemas 

 

FONTE: O Autor. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista o processo global de urbanização acelerada, identifica-se vasta gama 

de desafios para os responsáveis pelo planejamento público e pela formulação de políticas 

públicas em face dos diversos problemas provocados pelo adensamento humano; desde a 

oferta de moradias e serviços públicos até os efeitos das externalidades negativas e o alto 

consumo de recursos naturais. A expansão do sítio urbano de forma não planejada, avança  

sobre as áreas naturais comprometendo os ciclos naturais e o fornecimento dos serviços 

ecossistêmicos prestados por essas áreas, sendo que muitos deles não podem ser substituídos 

por soluções tecnológicas. 

Essas áreas naturais mesmo quando convertidas em áreas protegidas continuam à 

mercê dos impactos negativos das ações antrópicas, principalmente devido à expansão da 

malha urbana que se dá de diversas maneiras.   Ao redor do mundo, cada vez mais essas 

unidades de conservação se mostram como fragmentos cercados por um mosaico de 

territórios antropogenizados, como pequenas ilhas na imensidão do oceano. Não raro, os 

habitantes do meio urbano sequer desconfiam da trama de dependências que vinculam 

diretamente o ambiente construído ao ambiente natural. 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) se apresenta como uma área 

densamente habitada e carente dos serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas naturais que 

lhe circunvizinham, tendo ao sul da mancha urbana, a Área de Proteção Ambiental Bororé - 

Colônia, situada em Área de Proteção de Mananciais, pertencente à Reserva da Biosfera, e 

prestadora de serviços ecossistêmicos vitais para a RMSP. 

A ocupação da região que hoje se acha dentro do território da APA Bororé - Colônia é 

marcada por um processo histórico de segregação socioterritorial e expansão urbana 

desordenada, constituindo um contexto de alta vulnerabilidade socioambiental, onde uma 

população carente da presença do Estado, já se achava em uma arena de conflitos 

socioambientais relevantes antes do licenciamento e implantação do trecho sul Rodoanel. 

Entre os atores institucionais presentes destacam-se: (i) os agentes fiscalizadores; (ii) a PMSP 

e dentre os não institucionais: (i) as ONGs; e (ii) os cidadãos. As principais questões 

conflituosas identificadas para esse período foram:  

a) aquelas relaciondas à questão da moradia (comercialização de áreas irregulares, 

construções irregulares, invasões, ocupação de áreas de risco etc.);  
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b) aquelas relacionadas à prática de crimes ambientais (exploração irregular / ilegal de 

recursos naturais, a captação irregular de água etc.);  

c) aquelas relacionadas à prática de crimes contra a integridade da pessoa humana (roubos e 

assaltos).  

Os conflitos preexistentes foram sobrepostos por novos conflitos oriundos do processo 

de licenciamento e construção do Rodoanel Metropolitano Mário Covas (RMMC) trecho sul 

modificado, o que ocorreu concomitantemente à tramitação do Projeto de Lei que criava a 

APA. Não obstante a pressão popular e institucional pela aprovação da lei da APA, a análise 

das informações levantadas e expostas neste trabalho sugerem que sua aprovação foi 

retardada e condicionada a um acordo de natureza política de modo a apressar o 

licenciamento do Rodoanel em detrimento de outras oportunidades de relevante interesse 

social, tal como a realização de estudos de viabilidade econômica prevista no parágrafo único 

do Decreto Federal 4.340, de 22 de agosto de 2002. 

A análise dos dados coletados sugere que à época, predominava o entendimento por 

parte dos empreendedores de que a existência de uma APA em meio a um processo de 

licenciamento de uma obra de significativo impacto ambiental ensejaria maiores dificuldades. 

Em havendo uma APA com seu Conselho Gestor instituído e atuante, este teria que ser 

ouvido, e se constituiria um fórum para a discussão com a participação da comunidade sobre 

as compensações. O Conselho Gestor poderia ter atendido às expectativas da população local, 

ao exigir o cumprimento do parágrafo único do Decreto Federal 4.340, de 22 de agosto de 

2002 proporcionando à população a condição mais próxima a uma compensação de ordem 

social. Programas com objetivos de remoção e reassentamento involuntário de famílias 

atingidas pela obra foram tratados como programas de compensação social (EIA/RIMA 

Programa P2.07), o que em verdade não o são. Cabe uma investigação futura junto àqueles 

que foram removidos e reassentados (Programa de monitoramento da reinserção social da 

população reassentada, M2.07.05.), contudo, para aqueles que permaneceram não houve 

qualquer compensação social. 

Em face do exposto, é factível concluir que ocorreram manobras políticas no processo 

de aprovação da Lei da APA e no licenciamento do Rodoanel, ambas transcorrendo 

simultaneamente, e que essas manobras originaram um quadro de injustiça ambiental, 

penalizando as condições de vida da população trabalhadora moradora dos bairros mais 

pobres e que se acha excluída de quaisquer benefícios advindos do empreendimento. 

As obras do Rodoanel geraram impactos socioambientais negativos locais, sendo 

identificadas as seguintes fontes de conflitos:  
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a) condução técnica e sociopolítica do processo de licenciamento;  

b) interferências políticas com a tramitação da lei de criação da APA;  

c) formulação de documentos superficiais no que se refere às compensações;  

d) desapropriações e remoções;  

e) assoreamento de corpos d'água;  

f) comprometimento das condições das vias locais causado pelo trânsito de veículos 

pesados;  

g) poluição atmosférica e visual;  

h) alteração da paisagem;  

i) impossibilidade da população local poder fazer uso do empreendimento ou receber 

quaisquer benefícios como compensação. 

Entre os atores institucionais presentes destacam-se: (i) o Ministério Público Federal; 

(ii) o IBAMA; (iii) o Governo Estadual; (iv) o Ministério Público Estadual; (v) a DERSA; 

(vi) a Secretaria do Meio Ambiente do Estado; (vii) a Prefeitura Municipal de São Paulo; e 

(viii) a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Entre os atores não institucionais 

destacam-se: (i) as ONGs; (ii) as associações de bairro; e (iii) os cidadãos. 

À população local, perdura a sensação de que lhes coube o "fardo mais pesado" com a 

ausência de uma compensação socioambiental à altura das externalidades negativas 

suportadas.  As expectativas das pessoas foram frustradas, restando a sensação de que houve 

desinteresse por parte do Estado em ouvi-las e acolhê-las através da construção de unidades 

de saúde, escolas e espaços de lazer etc.; além do fornecimento das infraestrutura urbana 

necessária. 

As compensações ambientais no Município de São Paulo originaram a criação de 

quatro Parques Naturais Municipais (Jaceguava, Varginha, Bororé e Itaim) e o plantio 

compensatório de 4,5 milhões de mudas de árvores nativas. Ambas têm significado muitos 

embates, merecendo análise individualizada. 

As informações levantadas sugerem que os parques estão estigmatizados em função da 

sua ligação direta com o Rodoanel e com o processo de formação do território das UCs à 

custa de desapropriações. O Parque Itaim se encontra em fase de implantação com previsão de 

abertura para 2014. Os principais tipos de conflitos atinentes a essa UC são: 

a) a falta de clareza nos documentos que trataram da relação DERSA - PMSP quanto às 

responsabilidades e entendimentos sobre implantação das unidades de conservação;  

b) as desapropriações e remoções causando transformações sociais profundas na região;  
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c) usos conflitantes de recursos (uso da água do parque no Novo São Norberto e outras 

ocorrências);  

d) disposição irregular de resíduos em suas dependências.  

Os problemas que envolvem tanto a justiça social quanto os meios de subsistência 

locais no entorno das unidades de conservação, devem ser necessariamente contemplados. Na 

medida em que são atendidas adequadamente as demandas básicas dessas populações, é 

possível desenvolver projetos que incentivem um senso de apropriação por parte delas em 

relação às UCs; devendo ser necessariamente um processo participativo, construído 

conjuntamente. 

O plantio compensatório se mostra aquém do ideal, devido ao uso de práticas e 

técnicas inadequadas, dentre elas: (i) plantio em estação climática inadequada, (ii) plantio 

sobre entulhos, (iii) a aplicação de adubo químico e herbicida. A análise das compensações 

ambientais do empreendimento suscita maior investigação posterior sobre a concretude das 

compensações ambientais previstas na jurisprudência atual e principalmente sobre a 

formalização documental das técnicas e práticas para a sua execução. 

É notório que por vezes o desenvolvimento urbano é acompanhado por disputas 

institucionais na esfera de planejamento público, todas aparentemente legítimas, onde se 

opõem pontos de vista e interesses em relação a assuntos específicos, quais sejam urbanos ou 

ambientais, resultando em um distanciamento da população e de suas necessidades. Essa 

situação fica evidente no caso estudado, pois os conflitos institucionais intensificam e 

acentuam os problemas existentes requerendo cada vez mais esforços para sua solução, 

vertidos em (i) planejamento mais apurado; (ii) atualização da legislação com vistas a atender 

à dinâmica das demandas e dos conflitos; e também em (iii) mais recursos financeiros. 

O Brasil conquanto conte com um arcabouço jurisprudencial digno de nota no campo 

ambiental, carece da formulação de políticas públicas com enfoque verdadeiramente 

socioambiental.  Não raro, aqueles que planejam ou legislam sobre questões complexas de 

ordem socioambiental, tais como a proteção dos recursos naturais em face das carências 

sociais da população no entorno dessas áreas, sequer deixam seus gabinetes para conhecer 

com profundidade as realidades que se apresentam. É fundamental compreender os fatores 

determinantes das atitudes dos moradores em relação às áreas protegidas e atuar 

estrategicamente de maneira a conquistar o apoio das comunidades que vivem dentro ou no 

entorno dessas Unidades de Conservação. 

Os conflitos que têm se desdobrado historicamente na região da Área de Proteção 

Ambiental Bororé - Colônia apresentam diversas contribuições aos responsáveis pelo 
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planejamento e gestão da coisa pública e aos legisladores que se pautem pelos princípios da 

sustentabilidade. As contribuições mais importantes são: 

a)  a necessidade premente de acolher a essas populações que têm sido historicamente 

segregadas e costumeiramente lembradas nas épocas das campanhas eleitorais, 

conhecendo e suprindo suas necessidades para que possam receber educação adequada e 

serem parceiros em diversas iniciativas tal como aquelas que objetivam a proteção das 

unidades de conservação;  

b) a necessidade de se considerar o alcance dos acordos e mobilizações políticas, tendo em 

vista a possibilidade de acentuar problemas e conflitos existentes, concorrendo para a 

penalização dos mais pobres;  

c) a compensação ambiental como mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de 

impactos ambientais não mitigáveis, carece de revisão para que acompanhe e se atenda 

satisfatoriamente a dinâmica das demandas da sociedade. Nessa revisão, ela deve 

necessariamente ter uma abordagem socioambiental prescrevendo novas modalidades de 

compensação através das quais, no âmbito social, unidades de saúde, escolas e centros de 

lazer possam ser construídos e mantidos, a título de compensação, em virtude da 

realização de obras de significativo impacto ambiental;  

d) a formulação dos documentos que tratem de ações compensatórias carece do 

envolvimento de equipes técnicas, para que, em sua elaboração, sejam consideradas todas 

as especificidades técnicas de modo a permitir sua execução a contento. A criação dos 4 

Parques Naturais, dentre eles o Itaim, se deu por força da indicação presente na Ata da 19ª 

Reunião da Câmara de Compensação Ambiental, aprovada pela Deliberação CONSEMA 

nº 05/2006 (o que em nosso entendimento foi ao encontro do "Programa de criação e 

apoio a unidades de conservação - P2.13", presente no EIA/RIMA do Rodoanel) e 

formalizada através do Convênio DERSA/PMSP (23/04/2008) e do Termo de 

Compromisso de Compensação SMA/DERSA/PMSP (31/08/2008). Os referidos 

documentos tratam da implantação dos parques prescrevendo as obrigações contraídas 

pela DERSA, como aquelas referentes à regularização fundiária, desenvolvimento do 

Plano de Manejo, cercamento (rural) e disponibilização de uma sede (construída ou 

reformada). Os 4 parques são unidades de conservação de proteção integral (portanto 

admitindo o uso indireto, isto é, o acesso ao público para lazer), e para estarem em 

condições de abertura devem oferecer atrativos como trilhas e espaços de lazer (com 

segurança, sinalização etc.), dentre outras possibilidades de experiência. A julgar pelo que 

está especificado nos documentos supra referidos, os parques recebidos pela PMSP para 
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gestão da SVMA estão sendo entregues quase como "terra bruta", isto é, sem quaisquer 

melhorias, o que não deverá ocorrer, mesmo quando os Planos de Manejo estiverem 

prontos, significando a necessidade de muitos investimentos. Essas questões são 

importantes e têm se materializado como pontos de conflitos entre os técnicos da SVMA e 

a DERSA, em relação à extensão das competências de cada um. 

Para a população da APA Bororé - Colônia tem-se o espaço do Conselho Gestor como 

seu principal fórum de continuidade, onde através do entendimento da extensão dos 

problemas pode-se buscar sua solução, seja através das articulações internas ou de 

encaminhamentos para outros órgãos da gestão pública. O espaço do Conselho é também o 

espaço da politização do indivíduo. Sendo assim, é importante que a comunidade participe, 

compareça e se instrua acerca dos meandros desse emaranhado de leis e burocracias 

administrativas que parecem não ter fim e só lhes agravam os sofrimentos. Dessa maneira 

terão condições de ganhar eficácia nos seus pleitos junto às diversas instâncias 

governamentais. 

Cabe aos legisladores e gestores públicos o grande desafio do enfrentamento e solução 

de problemas socioambientais complexos. Devem atentar para o atendimento das 

necessidades de uma população urbana crescente e de maior longevidade, promovendo 

condições de vida mais dignas sem comprometer as áreas naturais e sua capacidade de 

suporte. É emergencial que voltem a atenção aos excluídos, tais como os socioterritoriais, não 

apenas pela obrigação legal contraída, mas também pela certeza de que não há 

desenvolvimento sustentável sem que se contemple a valorização da vida da pessoa humana e 

o aprimoramento das suas relações com o outro, e com o meio ambiente. 
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APÊNDICE A - Caracterização dos entrevistados e perguntas realizadas 
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Entrevistados - Rodrigo Martins dos Santos e Maria Lucia Bellenzani. 

Caracterização dos entrevistados - Rodrigo Martins dos Santos foi estagiário na SVMA, 

escreveu o trabalho que subsidiou a criação da APA Bororé - Colônia, tornou-se técnico 

daquela Secretaria e posteriormente foi o primeiro gestor da APA. Maria Lucia Bellenzani 

participou ativamente da formação da APA Capivari - Monos e da APA Bororé - Colônia. 

Ambos os entrevistados acompanharam o processo de licenciamento do Rodoanel trecho sul. 

Tema da entrevista - Questões atinentes ao empreendimento RMMC trecho sul - 

Licenciamento, compensações e questões socioambientais. 

Objetivo - Conhecer como se deu o processo de licenciamento do RMMC trecho sul e de 

tramitação da Lei de criação da APA Bororé-Colônia. 

Perguntas: 
1. Quais os principais problemas identificáveis na região da APA antes de sua formação? 

2. Como se iniciou a mobilização pela aprovação da constituição da APA 

• Como foi o processo de redação do Projeto de Lei?  

• Quanto tempo tramitou?  

• Quais foram os fatores impeditivos e facilitadores? 

3. Como se deu o processo de licenciamento do Rodoanel?  

4. Quais os conflitos mais importantes que podem ser destacados por ocasião da 

tramitação da lei da APA e licenciamento do Rodoanel? 

5. Quais os principais conflitos identificados hoje? Quais as soluções apontadas? Qual a 

possibilidade de aplicação das soluções apontadas 

6. Você gostaria de acrescentar alguma informação adicional? 

 

Entrevistado - Luis Fernando do Rego. 

Caracterização dos entrevistados - Luis Fernando é técnico da Divisão de Gestão 

Ambiental da Dersa, havendo participado do processo de licenciamento e construção do 

Rodoanel trecho sul. 

Tema da entrevista - Questões atinentes ao empreendimento RMMC trecho sul - 

Licenciamento, compensações e questões socioambientais. 

Objetivo - Esclarecer dúvidas e conhecer o trabalho realizado pela Dersa no tocante a grandes 

empreendimentos rodoviários. 

Perguntas: 

1. Em agosto de 2004, a Secretaria Estadual de Transportes (ST) e o DERSA 

apresentaram o documento “Avaliação Ambiental Estratégica do Rodoanel Mário 
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Covas” (AAE), documento esse que foi avaliado pela Comissão Especial de Avaliação 

de Impacto Ambiental (AIA) do CONSEMA (Conselho Estadual de Meio Ambiente) 

e em 15 de setembro do mesmo ano (no mês seguinte), o CONSEMA através da 

Deliberação 21/2004, deu parecer favorável ao empreendimento, tornando o parecer 

um termo de referência para o desenvolvimento do EIA/RIMA. A Dersa por sua vez, 

apresentou o EIA/RIMA à SMA em 13 de outubro de 2004 (no mês seguinte ao 

parecer do CONSEMA). O que levou a Dersa a desenvolver tão rapidamente um 

EIA/RIMA? 

2. Quais foram as ações e esforços despendidos pela Dersa para comunicar à sociedade 

local, os impactos positivos e negativos do empreendimento? Há registros 

documentados? 

3. Segundo testemunhos, em 2004 já existia a mobilização para a criação da APA 

Bororé-Colônia ou Bororé-Itaim. Essa mobilização ou aspiração foi em algum 

momento formalmente conhecida pela Dersa? Registrada? A informação recebeu 

algum tratamento interno? Houve algum diálogo da empresa com os grupos que se 

mobilizavam em prol da APA? 

4. Segundo testemunhos, em 2004 a população de Parelheiros elaborou um documento, 

com o apoio de organizações não governamentais, reivindicando alterações no traçado 

proposto e enumerando uma série de sugestões para uma modalidade de 

“compensação social”, tais como a construção de um hospital e de uma escola técnica 

e de um centro esportivo. Tal documento foi apresentado e protocolado em uma das 

audiências públicas, mas não foi considerado, sob a alegação procedente – de que a 

legislação não prevê compensação social, apenas ambiental. A Dersa tem algum 

registro dessa solicitação? Solicito vistas aos documentos. 

5. Existem registros jornalísticos e testemunhais de que a Dersa firmou convênios com as 

Prefeituras dos municípios por onde passaria o Rodoanel MC trecho sul, de maneira a 

recuperar as vias próximas às obras, que ficavam em mau estado devido ao trânsito de 

veículos pesados. No tocante ao município de São Paulo, foi firmado algum convênio 

dessa natureza entre os anos de 2004 e 2011?As obras foram realizadas? Existem 

documentos? Solicito vistas. 

6. Qual o conjunto de compensações que a Dersa reconhece haverem sido acordadas para 

o município de São Paulo? Quando foi assinado (data) o  Termo de Compromisso de 

Compensação Ambiental firmado entre a Dersa e a SMA (2008)? 

7. Qual o percentual de compensações já concluídas? 
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8. Em qual estágio se encontra o processo de formação do Parque Natural Itaim em 

relação à formação (todas as áreas já foram desapropriadas?), cercamento, 

aparelhamento da sede e desenvolvimento do Plano de Manejo? 

9. A Dersa tem protocolos de análise e monitoramento dos impactos socioambientais 

positivos e negativos produzidos pelo empreendimento nas regiões onde foi 

construído? De que maneira os dados são tratados? Existe algum relatório gerencial a 

respeito? Peço vistas aos documentos. 

 

Entrevistada - Claudia Cecília Fedeli. 

Caracterização da entrevistada - Dra. Claudia Cecília Fedeli foi Promotora de Justiça 

Ambiental (Ministério Público Estadual) atuante no princípio do licenciamento do Rodoanel. 

Tema da entrevista - Questões atinentes ao licenciamento do empreendimento RMMC 

trecho sul à época em que atuou no caso. 

Objetivo - Conhecer como se deu o processo de licenciamento do RMMC trecho sul. 

Perguntas: 

1. Quando do início do licenciamento do Rodoanel Metropolitano trecho sul, em 2006, a 

Doutora atuou firmemente objetivando conter o processo, quais suas principais 

preocupações? 

2. Em 24 de fevereiro de 2006 a Doutora entrou com Ação Civil Pública Ambiental e 

pedido de Liminar requerendo a anulação da Deliberação CONSEMA 05/2006, fato 

esse que parece ter ganhado destaque na imprensa. Não foi possível identificar a 

sequência dos fatos. O que ocorreu depois? 

3. Houve alguma inter-relação da atuação do Ministério Público Estadual com o 

Ministério Público Federal neste caso?  

4. A Doutora gostaria de acrescentar alguma informação adicional? 

 

Entrevistado - Felipe Spina Alvino. 

Caracterização do entrevistado - Técnico da SVMA e Gestor da APA Bororé Colônia.  

Tema da dissertação - Conflitos socioambientais urbanos na APA Bororé-Colônia: o caso do 

Parque Natural Municipal Itaim. 

Tema da entrevista - Esclarecer dúvidas pertinentes à APA e coletar novas informações. 

Objetivo - Conhecer com maior profundidade problemas e iniciativas de maior relevo.   

Perguntas: 
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1. Em sua opinião, quais os conflitos mais graves presentes hoje na região da APA? 

2. Quais são as áreas dentro da APA que compreendem o perímetro de congelamento da 

Operação Defesa das Águas? Essas áreas estão mesmo "congeladas"?  

3. Em 23 de abril de 2008, foi celebrado um Convênio entre o Município de São Paulo e 

a DERSA (convênio Dersa nº 155/08), contemplando obrigações contraídas pela 

Dersa registradas em documentos anteriores de âmbito estadual e federal, como 

também, uma espécie de "compensação viária", especificado no item 2.1.2, letra "e", 

onde se lê: 

(e) Das obras necessárias no Município, que passam a ser de responsabilidade da 
DERSA durante as obras do RODOANEL-SP: 
- Elaborar os projetos para as obras e serviços viários do MUNICÍPIO; 
- Realizar a fiscalização e supervisão das obras e serviços viários do MUNICÍPIO, 
- Executar as obras de drenagem e perenização da Avenida Paulo G. Reimberg (2a 
etapa), com extensão de 11.140 metros (Parelheiros);  
- Executar as obras de melhoria e pavimentação das vias Rua Matilde Lourdes de 
Oliveira, Avenida Jaceguai, Avenida Jaceguava e Estrada do Paiol; 
- Executar a substituição da Ponte sobre o Rio Jaceguava, no Bairro Capela do 
Socorro; 
- Implantação de 02 (dois) retornos na Av. Sadamu Inoue;  
- Executar o plantio de 757.163 mudas; 
- Implantar as Unidades de Conservação Jaceguava, Bororé, Varginha, Do Itaim e 
do Parque Linear, em razão da compensação ambiental das obras do RODOANEL. 

 

Considerando-se esse documento, pergunta-se: 

Todas as obras foram realizadas? Por favor, explique. 

4. A Dersa afirma que existem serviços de asfaltamento pendentes pelo fato do Conselho 

Gestor estar considerando outras opções de asfaltamento, as quais não têm garantia 

técnica. Como está esse caso? 

Na Ata da 13ª Reunião do Conselho Gestor, existe referência ao mecanismo de pagamento 

por serviços ambientais, onde se lê: 

 "[...] a Câmara Técnica do Uso do Solo está em processo de discussão do texto e mapa 
do zoneamento ambiental da APA Bororé-Colônia, e que a CT pretende incluir no texto 
da Lei, mecanismos de valorização de Serviços Ambientais, onde os proprietários de 
imóveis com vegetação nativa ou com planos de revegetação, sejam valorizados de 
alguma maneira no interior da APA, assim, a Bororé-Colônia será o primeiro laboratório 
para este tipo de mecanismo como uma estratégia oficial da Cidade de São Paulo (..)" 
(ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR 
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL BORORÉ–COLÔNIA, 2007, p.2). 

Dito isso, pergunta-se:  

Como estão as iniciativas de PSA na região da APA? 

Existem parcerias realizadas entre proprietários de áreas locais e a Fundação Boticário?  



144 

 

Existe alguma iniciativa pública de pagamento por PSA na região? 

5. Existe alguma proposta de um Decreto Regulamentador para a Lei que criou a APA? 

6. Nas Atas do Conselho, existem várias referências a vias intransitáveis e corpos d'água 

assoreados quando da construção do Rodoanel. A Dersa informou que todas essas 

questões foram resolvidas. Acaso restaram pendências? 

7. Em relação ao plantio compensatório realizado pela Dersa, por favor, avalie quanto à 

adequação da técnica empregada e o resultado obtido. 

8. Existem movimentações locais de ordem popular e ou política objetivando a 

construção de alça de acesso ao Rodoanel. Essa informação procede? 

9. Como vocês pretendem lidar com 5 Conselhos Gestores na mesma região (APA + 4 

parques)? 

10. Você gostaria de acrescentar alguma informação adicional? 

 

 

Entrevistado - Diego Lustre Gonçalves.  

Caracterização do entrevistado - Diego Gonçalves é técnico da SVMA e Gestor do Parque 

Natural Municipal Itaim. 

Tema da entrevista - Esclarecer dúvidas pertinentes ao Parque Itaim e coletar novas 

informações. 

Objetivo - Conhecer com maior profundidade problemas e iniciativas de maior relevo.   

Perguntas: 

1. Em sua opinião, quais os conflitos mais graves presentes hoje na região do Parque 

Itaim? 

2. Quais os principais problemas e conflitos advindos da implantação do parque, 

considerando-se as relações com outras organizações governamentais (como a Dersa) 

e com a população local? 

3. De todos os bairros que o circundam a UC, quais são aqueles que tendem a exercer 

maior pressão antrópica sobre o parque?  

4. Foram observadas determinadas áreas (como no antigo sítio Panda) que estão sendo 

preparadas para o plantio compensatório. Esse plantio a ser realizado é o da Dersa, ou 

é de outra origem?  

5. Qual o prazo para a entrega do Plano de Manejo e quando o parque deverá ser aberto? 

6. Como o parque é visto pela população local? Quais as maiores dificuldades? 
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7. Você gostaria de acrescentar alguma informação adicional? 

Entrevistada - Alice Melges. 

Caracterização da entrevistada - Alice Melges é técnica da SVMA e Coordenadora dos 

Parques Naturais (Bororé, Itaim, Varginha e Jaceguava). 

Tema da entrevista - Questões atinentes à implantação dos Parques 

Objetivo - Conhecer como se deu o processo de licenciamento do RMMC trecho sul. 

Perguntas: 

1. Por favor, fale sobre o processo de implantação dos parques, do ponto de vista das 

principais dificuldades encontradas.  

2. Qual o andamento do plantio compensatório ao encargo da Dersa, uma vez que a 

citada empresa afirma que já foi praticamente todo realizado? 

3. Qual a sua avaliação sobre o plantio compensatório realizado pela Dersa sob o ponto 

de vista técnico quanto à efetividade? 

4. Qual a previsão de abertura do Parque Itaim? 

5. A partir da sua experiência e contato com a população residente nos entornos dos 

novos Parques, por favor, avalie o posicionamento dessas counidades em relação a 

essas unidades de conservação. 

6. Você gostaria de acrescentar alguma informação adicional? 

 

Entrevistados - Anatália de Jesus Rocha Siriano e José Paixão de Araújo. 

Caracterização dos entrevistados - Moradores da região há mais de 15 anos, conhecedores 

dos fatos estudados.  

Tema da entrevista - Problemas da região - A APA, o Rodoanel e os parques - Tramitação 

da Lei da APA, licenciamento do Rodoanel, compensações e questões socioambientais. 

Objetivo - Conhecer a visão dos moradores locais quanto à criação da APA, tramitação da 

Lei de sua criação, processo de licenciamento do RMMC trecho sul e compensações viárias, 

ambientais e sociais. 

Perguntas: 

 

7. Quais os principais problemas identificáveis na região da APA antes de sua formação? 

8. Como se iniciou a mobilização pela aprovação da constituição da APA 

• Como foi o processo de redação do Projeto de Lei?  

• Quanto tempo tramitou?  
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• Quais foram os fatores impeditivos e facilitadores? 

9. Como se deu o processo de licenciamento do Rodoanel?  

10. Quais os conflitos mais importantes que podem ser destacados por ocasião da 

tramitação da lei da APA e licenciamento do Rodoanel? 

11. Quais os principais conflitos identificados hoje? Quais as soluções apontadas? Qual a 

possibilidade de aplicação das soluções apontadas? 

12. Você gostaria de acrescentar alguma informação adicional? 


