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INTRODUÇÃO
Este trabalho do Coletivo de Entidade da Região Metropolitana Oeste de São Paulo – Grande Oeste Verde
– tem por objetivo alertar a sociedade e cobrar os órgãos públicos para que apresentem soluções
viáveis para os problemas decorrentes da acelerada ocupação com supressão dos remanescentes
florestais da região nas últimas décadas, fatos estes que estão relacionados ao desequilíbrio climático
que vem afetando a vida de milhões de pessoas que habitam a Região Metropolitana de São Paulo.
A destruição desses remanescentes de mata e a complexidade da vida em concentrações urbanas de
grande magnitude afetará de forma crítica não só o entorno natural mas também bairros, avenidas e
ruas da cidade afetando a dimensão da vida fazendo crescer medo, angústia e descrença no futuro.
Para minimizar este cenário e construir um novo, afastado dos padrões conhecidos, localizados no refúgio
do passado, é preciso atenção à humanização das medidas a serem tomadas; é preciso ir além da visão
meramente técnico/econômica e responder de forma mais positiva para as questões do bem –viver .
Como bem aponta o pensador francês Edgar Morin - filósofo, sociólogo, historiador e humanista
planetário, como se auto define – “ para que se construa um novo caminho para a humanidade, que evite

a catástrofe e a barbárie, é preciso, entre outras coisas, reintegrar os saberes que foram separados,
desenvolvendo a consciência das ambivalências presentes em todas as dimensões da vida, fazendo a
defesa do “bem viver” em contraposição ao “bem estar”.
Para isto é preciso rever o conceito de desenvolvimento e suas relações perversas com a natureza, estar
atento às diversidades a fim de ampliar a solidariedade e não o egoísmo. Até porque estas questões são
muito mal compreendidas e maltratadas pelas políticas públicas, faltando um projeto, um rumo a ser
seguido, que ultrapasse a excessiva fixação nos pseudo- benefícios de curto prazo.”
Neste trabalho abordamos situações das cidades situadas a oeste do centro da Capital e, com base na
legislação brasileira, apresentamos a possibilidade de um gerenciamento com novos paradigmas:
propomos a concentração das ações administrativas estaduais de âmbito metropolitano em
duas frentes, AGUA E CULTURA.
A ÁGUA abrange nesta proposta não apenas o fornecimento do bem que todos sabemos finito – a água
limpa - mantida assim desde sua nascente , mas também o tratamento e a recuperação da água usada,
potencializando seu uso e duração, através da gestão correta dos recursos hídricos provenientes das
bacias hidrográficas. Cada bacia, com suas particularidades geográficas contém suas soluções próprias
quanto ao fornecimento de água destinada ao consumo doméstico, industrial ou agrícola assim como ao
lazer e principalmente quanto ao controle da poluição e das enchentes que geralmente ocorrem na
metrópole por falta de contenções em locais apropriados ao longo da bacia e por desflorestamentos e
concentrações urbanas que seguem o modelo vigente.
A CULTURA tem como prerrogativa a identificação de pontos criativos já existentes e a criação de novos,
de forma a estimular a população ao lazer local e à troca de experiências e de bens de toda natureza
criando novos empregos, novas atividades educativas e estimulantes o suficiente para evitar os problemas
de ordem social que temos visto crescerem até agora de forma avassaladora. A sensação de que não há
o que fazer contra estes problemas é substituída pelo conhecimento de que podemos fazer frente a
enchentes, desmoronamentos, congestionamentos, poluição, e principalmente podemos valorizar nossas
relações humanas pensando principalmente nas gerações futuras.
Nestas duas unidades concentram-se as possibilidades de atuação ampla por ser a primeira a base da
vida e a segunda por ser a base do bem viver. Atuando nessas duas frentes a sociedade poderá
cuidar do desenvolvimento sustentável com harmonia entre homem e natureza, podendo diminuir os
efeitos já sentidos das mudanças climáticas, ao mesmo tempo que pode responder de forma positiva à
necessidade de criar novos espaços de moradia sem supressão e até com aumento das áreas arborizadas
tão importantes por sua função estabilizadora da temperatura e do equilíbrio climático de toda a região
metropolitana, com suas reservas de água.
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O conceito de qualidade de vida pode variar entre os diversos segmentos da sociedade e as
prioridades em geral têm sido estabelecidas pelos interesses político/econômicos mas a cidade
que todos idealizamos é aquela que valoriza o ser humano em seu viver coletivo.
Edgar Morin conceituado filósofo da contemporaneidade responde:
“Para construir um novo cenário, é preciso procurar a unidade humana em sua diversidade. A

unificação não pode ser só técnica e econômica, mas sim de cultura, de pátria e de nações. Há
uma unidade humana genética, fisiológica, cerebral. Todos os seres humanos riem, choram,
sofrem, amam. Mas essa unidade se manifesta em diversidade extraordinária, porque cada
indivíduo é diferente do outro. Precisamos de diversidade, mas ela precisa de unidade.
A mudança inclui uma política que não divinize a si mesma e nem veja no outro o inimigo... A
crise econômica, é apenas um aspecto virulento de uma crise múltipla que a globalização
desencadeou. No mesmo pacote estão o aumento das diferenças e a redução da solidariedade
em prol do individualismo e do egoísmo.As ameaças em nossos dias vão desde o poder cada
vez maior das armas de destruição em massa até a possibilidade de degradação total da
biosfera... A vida é prosa e poesia. A prosa é a parte das obrigações, o que nos aborrece e que
temos que fazer para nosso sustento. Na poesia estão a alegria, o amor, a liberdade.”
Nessa perspectiva, Morin sugere que o conceito de bem-estar deve ser trocado pelo de bemviver. “O bem-estar foi reduzido só ao conforto e aos recursos materiais e técnicos. O bem-viver

inclui as outras dimensões que constituem o tecido da nossa vida”, diz.
Fonte: Jornal da USP/IHUPublicado em quinta-feira, agosto 18th, 2011 - 7:43 e classificado em OPINIÃO, Reportagem.
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A CULTURA DA ÁGUA
“A dimensão cultural da água deve ser considerada seriamente
nas decisões políticas, o que requer um exame mais profundo
para a obtenção de soluções sustentáveis e igualitárias na gestão
dos recursos hídricos.”
(Koichiro Matsuura, Diretor-geral da UNESCO)”

Segue abaixo trechos esclarecedores sobre os conceitos aplicados pela Agência Nacional
da Água – ANA - pertinentes a este trabalho:

“A água foi, através dos séculos, fonte de inspiração nas civilizações, nas religiões,na
mitologia
nas artes – música, artes cênicas, teatro, dança, pintura, literatura,
poesia,cinema, fotografia; no paisagismo, no urbanismo, na arquitetura e obras de
engenharia(fontes, pontes, aquedutos, moinhos de água, monjolos, barragens, etc).Uma
das características mais marcantes das antigas relações do homem com a água deve-se
ao fato de que esta, em praticamente todas as culturas, era considerada um bem
sagrado.
No Brasil, com o advento da Lei nº 9.433/971, esses aspectos passaram a ser
considerados e valorados. Os Comitês de Bacia são a base do Sistema de Gerenciamento.
Os Comitês são constituídos por representantes dos poderes públicos, dos usuários das
águas e das organizações civis com ações desenvolvidas para a recuperação e
conservação do meio ambiente e dos recursos hídricos em uma determinada bacia
hidrográfica.
Como forma de subsidiar a elaboração dos planos é relevante a identificação e
mapeamento das áreas sujeitas a restrição de uso. Vários instrumentos podem ser
usados para protegê-las, tais como a criação de unidades de conservação, previstas na
lei do SNUC-Sistema Nacional de Unidades de Conservação e os instrumentos operados
pelos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, como o tombamento, a chancela e o
registro.
A água se presta a múltiplos usos, entre os quais o abastecimento humano, a
dessedentação de animais, a geração de energia, a irrigação, o transporte aquaviário, a
pesca.
A legislação ambiental (Resolução Conama 357/2005) dispõe que as águas
destinem-se ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção simples; à
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; à preservação dos
ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral, tais como as
reservas ecológicas.
Elas podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento
simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à natação, esqui aquático, mergulho
e demais formas de recreação e esporte com contato direto com a água.
Entre os usos múltiplos da água, o turismo depende de forma direta da existência de
patrimônio hídrico com potencial cênico e paisagístico.
O Patrimônio Cultural compreende três categorias de elementos significativos da
memória social. A primeira categoria engloba os elementos da natureza; do meio
ambiente, tais como "as águas".
A segunda representa o produto intelectual, a acumulação do conhecimento, do saber,
pelo homem no decorrer da história. A terceira abarca os bens culturais enquanto

1

Lei 9433/97 – Lei das Águas
Em janeiro de 1997, foi promulgada a Lei 9.433, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Brasil. A lei parte do
princípio de que a colaboração é fundamental para o delineamento de um futuro mais adequado em
termos de disponibilidade hídrica. Para promover tal colaboração ela cria um sistema de gestão dotado
das seguintes características: Descentralização, Participação, Integração, Coordenação e Financiamento
Compartilhado.
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produtos concretos do homem, resultantes da sua capacidade de sobrevivência ao meio
ambiente...
...
As principais referências de legislação que tratam da proteção ao patrimônio cultural são
as Constituições Federal e Estaduais e as Leis Orgânicas dos Municípios, além do
Decreto-lei Federal nº 25 que trata da aplicação do Tombamento no país.
A Constituição do Brasil, no artigo 216° dispõe que constituem patrimônio cultural
brasileiro bens de natureza material e imaterial, nos quais se incluem sítios de valor
paisagístico.
O Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937 estabelece as normas práticas
necessárias a essa proteção. Ele define que são sujeitos a tombamento os monumentos
naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger. Ele faz
restrições à vizinhança do bem tombado, Art. 18 “Sem prévia autorização (...), não se
poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a
visibilidade (...)”.
A Convenção do patrimônio natural e cultural da UNESCO foi aprovada em 1972. O
Brasil aderiu a ela em 1977.
...
O IPHAN e os órgãos estaduais e municipais, em suas ações de proteção (principalmente
por meio do tombamento) contemplam elementos naturais, como cachoeiras e paisagens
onde o patrimônio hídrico é mencionado ao lado de outros atributos de valor natural e
cultural.
...
Os órgãos gestores de recursos hídricos, que cuidam dos usos múltiplos da água,atuais e
futuros, podem ajudar a identificar tais potenciais ao aplicar o dispositivo previsto no
artigo 7, inciso X da Lei 9.433,descrito abaixo, da política nacional de recursos
hídricos, que dispõe que o conteúdo mínimo de planos de recursos hídricos inclua as
propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à sua
proteção”.2

2

Fonte: 1º. COLÓQUIO IBERO-AMERICANO - PAISAGEM CULTURAL, PATRIMÔNIO E PROJETO.FRANCA,
DALVINO T. ; RIBEIRO, MAURÍCIO A. http://www.ana.gov.br/aguaecultura/anexos/Coloquio_Patrimonio_Cultural_e_Rec.Hidricos.pdf Junho
2011
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Análise das contradições
Considerando-se os objetivos da ANA – Agência Nacional de Águas:
“As ações e investimentos propostos para a coleta e o tratamento de esgotos têm como foco a
proteção dos mananciais utilizados para abastecimento público.
Com esse objetivo, foram identificadas todas as sedes urbanas localizadas a
montante de captações de sistemas produtores com qualidade da água
potencialmente comprometida em termos de poluição por esgotos domésticos.
Para essas sedes, foram propostas ampliações de estações de tratamento de
esgotos existentes ou a implementação de novas estações (ETEs), considerando
tipos de tratamento compatíveis com o porte da cidade e em níveis de
complexidade diferenciados.
A implantação de redes coletoras de esgotos também foi considerada, de forma
a garantir a obtenção de um índice de cobertura dos serviços de coleta e
tratamento de esgotos de pelo menos 85%.“ 3
Vemos que na prática as políticas públicas têm adotado um balanceamento desproporcional
entre os estados água limpa e água suja , e a falta de equilíbrio entre esses conceitos levou
o Brasil, rico em água, a sujar seus mananciais locais, a buscar novos mananciais sempre mais
distantes, buscando apenas suprir a demanda do abastecimento.
Esta prática resultou na imensa poluição dos rios que atravessam a cidade como o
Tietê,Tamanduateí, Pinheiros e outros que resultam de uma lógica econômica imediatista que
tem facilitado o planejamento rodoviarista e especulativo/imobiliário de São Paulo, priorizando
a oferta de água limpa sem se preocupar com o tratamento e recuperação da água suja.
Atualmente o sistema de gerenciamento inspirado no Sistema Europeu, distancia-se de sua
clareza e, mais uma vez, foca no aumento desproporcional da oferta de água, para a
especulação, correndo o risco de não entregar o que promete, isto é , o bom gerenciamento
do fornecimento e a distribuição equitativa pois continua a desprezar os mananciais locais,
abastecedores das bacias.
Estas, por onde as águas escoam naturalmente
sofrem
intervenções e descasos determinados muitas vezes apenas pela sua localização geo-política,
sofrendo com interesses e desinteresses de toda natureza.

Sobre a Região Metropolitana de São Paulo
3

Planejamento http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=6&mapa=ete Junho 2011
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Ainda segundo a Agência Nacional das Águas,

“A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP é o maior e mais populoso aglomerado
urbano do País e um dos cinco maiores do Mundo, abrange 39 municípios, concentrando
quase 20 milhões de habitantes.
Dos 39 municípios, 31 pertencem ao Sistema Integrado de Abastecimento de Água,
Operado pela CIA de Saneamento básico de São Paulo – SABESP.
A RMSP localiza-se nas cabeceiras da bacia do rio Tietê, uma região de baixa
disponibilidade hídrica, que exige importar 32,3 m³/s de bacias hidrográficas adjacentes.
Quase a totalidade das demandas atuais de abastecimento de água é atendida pelo
Sistema Integrado da Sabesp (oito sistemas produtores de água), que possui capacidade
nominal de 68,2 m³/s. Na avaliação desses sistemas produtores, à exceção do Ribeirão da
Estiva, todos requerem ampliações ou melhorias que assegurem o abastecimento de água
para a Grande São Paulo nos horizontes considerados. Nesse contexto, destacam-se as
seguintes obras de caráter mais imediato: a) reforço do Sistema Alto Tietê, com aumento
de 5,9 m³/s; b) aumento do bombeamento para o reservatório Biritiba (9,0 m³/s); c)
fechamento do reservatório Taiaçupeba; d) aumento de 1,7 m³/s no Sistema
Guarapiranga, e e) implantação de captação no rio Juquiá (Sistema São Lourenço) com
aumento de 4,7 m³/s. O conjunto de melhorias previstas totaliza cerca de R$ 4 bilhões em
investimentos. Em complementação a esses investimentos, registra-se a necessidade de
uma série de obras no SAM - Sistema Adutor Metropolitano. “4
Trazemos a este respeito o pensamento do emérito Professor Aziz Ab’Saber5

“A grande mudança ocorrida no tratamento da ecologia urbana, nos últimos vinte anos,
deveu-se à emergência da consciência ambientalista ecológica.
Pode-se dizer que a nova ecologia urbana compreende o estudo das formas de projeção
da sociedade e das funções econômico-sociais sobre o espaço e o ambiente das cidades,
envolvendo a funcionalidade do organismo urbano em todos os sentidos. Nessas
condições, faz-se necessária uma seriedade maior dos acadêmicos, técnicos e
governantes, no conhecimento integrado dos ecossistemas urbanos. De agora em diante,
todas as lideranças vinculadas às tarefas de gerenciamento de uma determinada porção
do território têm de visualizar o mosaico dos sistemas ecológicos que participam da
organização da dinâmica do espaço de sua responsabilidade mais direta.
Não se trata de excluir os estudos de ecologia social metropolitana, mas de realizar
acréscimos indispensáveis para o entendimento de propostas objetivas destinadas à
solução das questões ambientais nas áreas de grandes concentrações de homens e
atividades econômicas do mundo urbano-industrial.
A única estratégia para se crescer nos problemas da ecologia urbana,entendida mais
realística e participativamente, reside em um tratamento permanente do metabolismo
urbano. Na verdade, as questões referentes às desigualdades sociais – (re)educação das
massas, desemprego, transportes coletivos e metabolismo urbano –, formam um
quinteto central entre os problemas a serem considerados para garantir a
sustentabilidade do mundo urbano-industrial, considerado na sua funcionalidade e em
seu futuro.”

4

: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/RegiaoMetropolitana.aspx?rme=24 – JUNHO 2011

5

“ A Sociedade Urbano Industrial e o Metabulismo Urbano” Autor Aziz Ab´Saber in
CHASSOT,Attico;CAMPOS,Heraldo (org.) Cìências da Terra e Meio Ambiente.
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A Região do Grande Oeste Verde

Fonte: http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/mataatlantica_08-10.pdf - junho 2011
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A Região Oeste e sua relação com a Grande Metrópole
Na região das cidades localizadas a oeste da capital o cenário de periferia contrasta com
urbanização de condomínios e loteamentos, desafiando a idéia de desenvolvimento sustentável,
deixando pouco espaço para a reivindicação dos direitos democráticos.
Os municípios da Região Oeste da Região Metropolitana de São Paulo situam-se entre 20 e 45
quilômetros da capital paulista e possuem uma topografia de morros e morrotes variando
aproximadamente entre 740m e 980m.
As características geológicas inspiram cuidados, segundo carta da EMPLASA e informações
levantadas junto ao departamento de Geociência do instituto de Pesquisas Tecnológicas- IPT.
Nos últimos tempos, acelerado processo de desmatamento, vem atingindo de forma definitiva
os espaços do CINTURÃO VERDE formados por chácaras de recreio e áreas de plantio, o que
ameaça diretamente a já pouca estabilidade das temperaturas da Metrópole. Já se prevê o
agravamento dessa situação.
Segundo o IPCC6, precisamos pensar nas adaptações, nesse contexto, “ em ajustes nos

sistemas humanos e naturais, que possibilitem resposta às mudanças climáticas para abrandar
seus prejuízos”.
Hoje, a região Oeste sofre com o lançamento de inúmeros empreendimentos imobiliários tanto
de condomínios que vendem um “verde” que suprimem ao serem implantados, como de prédios
construídos sem a devida preexistente infraestrutura , desafiando nosso olhar futuro na direção
das já presentes alterações climáticas.
Qual será o impacto e o custo das enchentes, desmoronamentos, falta de água, de tratamento
de esgotos, do aquecimento das áreas impermeabilizadas senão a deterioração da vida de
mais de 11 milhões habitantes do município de São Paulo e mais de 19 milhões em toda região
metropolitana?
Os fatos apontam para a necessidade de um esforço fora do cenário ficcional do marketing
imobiliário e das promessas de mitigações que revelam sérias contradições de políticas de
urbanização total dos espaços. Dados atuais do IBGE demonstram claro desestímulo à
manutenção dos espaços rurais; nas estatísticas a cidade de São Paulo possui mais de 119 mil
habitantes em área rural e as cidades de Cotia, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Vargem
Grande Paulista, Embu, Taboão da Serra, Barueri e Santana do Parnaíba, juntas
possuem 0 (zero) entre área rural e urbana, revelando este dado , não só a falta de interesse
por parte dos LEVANTAMENTOS em verificar a realidade local, mas principalmente, a vontade
“oculta” do poder público em privilegiar a URBANIZAÇÃO TOTAL, direcionando o crescimento
com ênfase no modelo imobiliário e rodoviarista atual.
Mapas da Emplasa, Biota-Fapesp e outros revelam a necessidade de preservação dos
REMANESCENTES FLORESTAIS, bem como dos mananciais, objetivo possível de ser alcançado
com a criação de Parques; áreas consideradas importantes para a Conectividade, entre a
Serra do Japi e a Reserva do Morro Grande, conforme Mapas da Biota FAPESP.
Estes ajustes são fundamentais para o enfrentamento dos perigos e alertas7 contidos no
relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e estão contemplados
no âmbito da presente proposta.

6
7

Sigla em inglês : Intergovernamental Pannel on Climate Changes
Ver relação em : http://www.ipcc.ch/ Agosto 2011.
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Vulnerabilidade Ambiental e as Mudanças Climáticas8

Os municípios da Região Metropolitana de São Paulo que apresentam vulnerabilidade para
acidentes de escorregamentos na Bacia do Alto Tietê são:
Região Norte : Guarulhos, Mairiporã, Caieiras, Francisco Morato e Franco da Rocha;
Região Leste : Ferraz de Vasconcelos e Guararema;
Região Sul

: Mauá, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Ribeirão Pires,
Rio Grande da Serra, Embu Guaçu e Juquitiba;

Região Oeste: Santana do Parnaíba, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Taboão da
Serra, Embu, Itapecerica da Serra e Cotia.
Dentre os acidentes naturais que ocorrem em território brasileiro, os associados aos
escorregamentos são os que causam o maior número de mortes. Dados de levantamento
sistemático realizado pelo Núcleo de Monitoramento de Riscos Geológicos do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), no período de 1988 a 2009, mostram um
total de 1.457 mortes por escorregamentos no Brasil. Desse total, 220 mortes ocorreram no
Estado de São Paulo, segundo estado com maior número de vítimas desse tipo de acidentes,
atrás apenas do Rio de Janeiro, com 509 vítimas fatais no período.
A ocupação, a partir do final da década de 60, enquanto se esgotavam as terras mais próprias,
deu-se desde a Morraria do Embu, até as áreas que circundam a Bacia Sedimentar de São
Paulo, a oeste, ao sul, a leste e ao norte, no compartimento geomorfológico da Serrania de
São Roque, de relevo mais montanhoso e cuja dinâmica de processos superficiais é bastante
enérgica.
Existe uma clara correlação entre eventos mais severos com maior incidência histórica de
eventos chuvosos9, superiores a 100 mm, com os terrenos de topografia mais acidentada, o
que pode ser explicado pela influência de elevações topográficas na geração das chuvas.
A análise das projeções climáticas para a Região Metropolitana de São Paulo mostra que a
incidência de eventos severos, superiores a 100 mm, deverá ser maior em algumas regiões com
concentração de áreas de risco de escorregamentos e enchentes e inundações, o que
incrementará a condição de vulnerabilidade.

8

Fonte: http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/megacidades.pdf

9

Sobre incidência de chuvas ver tese da professora Vanderli

Junho 2011
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Aquecimento Global

ATENÇÂO OBS DE MONICA
Fonte :...........................
Interessante notar que neste mapa é passada a idéia de que a Reserva do Morro
Grande já não existe
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Mapa : Vegetação Remanescente

Observa-se que apesar da intensa quantidade da cor verde passando a idéia de muita mata, as
áreas remanescentes são apenas as de verde mais forte o que muda bastante o panorama.
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Tipo
de uso

Área
urbanizada
Aterro
sanitário
Campo
Capoeira
Chácara
Equipamento
urbano
Espelho
d'água
Favela
Hortifrutigranjeiro
Indústria
Lixão
Domicílios
particulares
não-ocupados
fechados 2010
domicílios
particulares
não-ocupados
vagos 2010
Mata
Mineração
Solo
exposto
Outro uso
Reflorestame
nto
Reservatório
de retenção
Rodovia
Vegetação
de várzea
Total

Barueri

Carapicuíba

Cotia

Embu

Itapevi

Jandira

V.G.P

Cobertura
Área (km²)

Cobertura
Área (km²)

Cobertura
Área (km²)

Cobertura
Área (km²)

Cobertura
Área (km²)

Cobertura
Área (km²)

Cobertura
Área km²)

18,5
0.228 %
0,21
0.003 %
12,35
0.155 %
6.00
0.075 %
0.85
0.011 %
3.60
0.045 %

19.66
0.247%
0.10
0.001%
2.39
0.030%
2.16
0.027%
2.20
0.020%
1.20
0.015%

24.45
0.308%
*
%
34.35
0.432%
23.58
0.294%
33.06
0.416%
3.04
0.038%

12.22
0.154%
1.39
0.018%
6.16
0.078%
11.07
0.139%
8.42
0.106%
1.04
0.013%

12.64
0.159%
0.12
0.001%
20.92
0.263%
5.24
0.066%
9.45
0.119%
0.84
0.011%

7.12
0.090%
*
%
2.45
0.031%
1.15
0.014%
0.59
0.007%
0.32
0.004%

5.63
0.071%
*
%
5.60
0.070%
3.24
0.041%
0.79
0.111%
0.84
0.011%

1.77
0.022 %
0.23
0.003%
0.07
0.001 %
9.11
0.115 %
*
%
1.266

0.33
0.004%
0.80
0.010%
0.01
0.000%
0.75
0.009%
*
%
4.022

3.09
3.039%
0.12
0.001%
14.85
0.187%
4.16
0.052%
0.11
0.001%
1.785

0.25
0.003%
1.11
0.014%
1.58
0.020%
2.47
0.031%
*
%
1.757

0.13
0.002%
0.58
0.007%
0.36
0.005%
2.11
0.027%
0.15
0.002%
1.543

0.03
0.000%
0.09
0.001%
*
%
1.49
0.019%
*
%
859

0.04
0.001%
*
%
3.20
0.040%
0.72
0.009%
0.02
0.000%
154

Total

84.20
1.051%
52.38
0.6561%
55.36
0.8891%

5.64
3.071%
2.93
0.026%
20.01
0.217%

Total
Vagos

Osasco
Cobertur
a Área
km²)
35.59
0.448%
0.20
0.003%
3.60
0.045%
2.32
0.029%
1.01
0.013%
4.28
0.054%
0.56
0.007%
2.16
0.027%
0.06
0.001%
7.32
0.092%
*
%
4.006

33.787
4.852

4.680

10.202

3.392

4.118

1.863

1.291

5.35
0.067%
1.92
0.024 %
2.37
0.030%
0.21
0.003%
1.04
0.013%
*
%
1.59
0.020%
0.38
0.005%
66.23
0.83%

2.27
0.029%
0.02
0.000%
1.36
0.017%
0.02
0.000%
0.05
0.001%
*
%
0.14
0.002%
0.48
0.006%
34.01
0.43%

166.72
2.098%
0.00
*
1.76
0.022%
0.22
0.003%
8.39
0.106%
*
%
0.41
0.005%
4.28
0.054%
324.71
4.09%

17.21
0.217%
0.69
0009%
1.21
0.015%
0.06
0.001%
2.68
0.034.%
0.01
0.000%
0.56
0.007%
1.70
0.021%
70.35
0.89%

25.88
0.326%
*
%
0.80
0.010%
0.05
0.001%
2.05
0.026%
0.03
0.000%
0.21
0.003%
0.58
0.007%
82.91
1.04%

1.61
0.020%
*
%
0.34
0.004%
*
%
1.60
0.020%
*
%
0.02
0.000%
0.26
0.003%
17.31
0.22%

10.40
0.131%
*
%
0.65
0.000%
0.04
0.001%
2.15
0.027%
*
%
*
%
0.47
0.006%
42.38
0.53%

Censo
2010

319.44
2.778%

Fonte: http://www.emplasa.sp.gov.br – 2011 // Calculo de porcentagem em relação a ? (falta verificar no site
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10.929

2.92
0.037%
0.04
0.000%
2.51
0.032%
0.02
0.000%
0.23
0.003%
0.04
0.001%
2.00
0.025%
0.13
0.002%
65.02
0.82%
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Comentários sobre a tabela acima
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Mapa da Conectividade do Estado de São Paulo
A conectividade entre as matas é condição fundamental para a sobrevivência das espécies e se
não houver corredores de comunicação entre as matas das diversas regiões as diversas
espécies animais não se reproduzem com saúde e até atrofiam-se pelos cruzamentos com os
mesmos gens tendendo ao rápido desaparecimento.

Obs.: A prioridade máxima é a de no. 8
Fonte : Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo
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Situação dos mananciais Oeste municipais e o Planejamento de aumento
da rede coletora e distribuidora de água limpa

Com a ampliação do SIS São Lourenço , já planejado e em início de implantação , existe a
possibilidade do acirramento da especulação imobiliária que já atinge a Região de forma
dramática.
A oferta de mais água vinda de fora, bombeada por sistema elétrico vai exigir a implantação
de rede elétrica em regiões agrestes abrindo corredores de cortes de mata e criando acessos
que podem facilitar assentamentos irregulares, exigindo grande controle e fiscalização – o que
sabe-se não ocorrer com a devida eficácia.
A distribuição de água continua planejada de forma desigual em relação à população e
continua-se a não contemplar o destino e reaproveitamento eficiente da água servida.
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Bacia do Rio Cotia : principais mananciais
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Lei Específica da Bacia do Rio Cotia - Uso e ocupação do Solo

Mapa de uso e ocupação da terra. (2002)
Fonte: http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/vii-026.pdf ( junho 2011)
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Sistema Baixo Cotia

Provável qualidade das água ao longo dos cursos da bacia hidrográfica do rio Cotia,
definida em função das pressões humanas e impactos ocorrentes. (2002)
Fonte: http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/vii-026.pdf ( junho 2011)
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Bacia do Sapiantã – Barueri Mirim

A bacia do Sapiantã é sub avaliada de forma dramática pelo sistema SABESB.
O Loteamento Transub (sob o nome fantasia de Vila Verde) possui hoje 1800 habitantes e é abastecido
por um sistema próprio de captação formado por : 3 poços semi-artesianos e 2 captações superficiais,
tendo a capacidade produtiva de 35m3 /h . Os ponto de captação superficial, por alagamento, é de um
afluente do Córrego Sapiantã situado no município de Itapevi, pertence a bacia hidrográfica PinheiroPirapora, comparativamente corresponde a 1% do que é captado pela Cotia-Guarapiranga.
Fonte : http://pelicano.ipen.br/PosG30/TextoCompleto/Luiz%20Martins_M.pdf
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Bacia Córrego Fazenda Velha – Bacia Carapicuíba

Fonte : Mapas EMPLASA Folha 2323

O crescimento da ocupação ameaça os cursos d ‘ água, rios e lagos, e pouco falta para
que aconteçam os mesmos desvios e canalizações que hoje escondem os rios que cortam São Paulo
fazendo-os aparecerem apenas pelas águas que saem dos bueiros nas tempestades e chuvas fortes do
verão. 10 O filme “São Paulo Entre Rios” mostra muito bem como e porque esse problema ocorre
alertando-nos para que evitemos os mesmos procedimentos nas cidades vizinhas à Metrópole.

10

Ver filme :HTTP://vimeo.com/14770270 “ São Paulo Entre Rios” Junho 2011.
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O Pacto das Águas11 : base para o Pacto Oeste : Água e Cultura”
O “Pacto das Águas - São Paulo” tem como proposta incentivar a participação, a
descentralização e o alcance de metas estratégicas para que se tenha o necessário em
relação à qualidade e quantidade das águas para toda a população.
A proposta vem do “Consenso de Istambul sobre a Água” documento de compromissos
gerado pelas lideranças mundiais que acreditam no poder local e regional para estimular a
participação dos municípios e órgãos regionais na gestão dos recursos hídricos frente às
mudanças globais.
Foi lançado durante o V Fórum Mundial da Água, realizado de 16 e 22 de março de 2009 na
cidade de Istambul, Turquia, e já conta com a adesão de centenas de municípios de todo o
mundo ali presentes.
O Consenso de Istambul sobre a Água é constituído de duas partes e um anexo:

Parte I - Declaração dos Governos Locais e Regionais e Ações Propostas
Detalhamento dos princípios e diretrizes que orientam a gestão das águas, reconhecendo que:
• O acesso à água de qualidade e ao saneamento deve ser garantido a todos os
seres humanos;
• A água é um bem público e deve estar sob controle público;
• O poder local exerce papel cada vez mais importante no abastecimento de água
e nos serviços de saneamento;
• Mudanças globais estão aumentando as dificuldades para atingirmos as metas do
milênio relativas à água e ao saneamento;
• As mudanças climáticas irão impactar cada aspecto do ciclo da água,
exacerbando a escassez e aumentando os eventos extremos (secas e inundações);
• As empresas e os serviços públicos exercem papel central no abastecimento de
água e serviços de saneamento;
• O acesso à água e ao saneamento em quantidade, qualidade e continuidade
suficiente deve ser garantido de forma justa e eqüitativa;
Parte II - Compromissos
Estabelece os compromissos das autoridades aderentes, com expectativa de que
os governos nacionais e as instituições internacionais reconheçam
verdadeiramente o papel dos governos locais e regionais na gestão das
águas e iniciem as reformas políticas necessárias para viabilizar técnica e
legalmente, com recursos e de modo efetivo os esforços dos governos.
São propostas cinco metas gerais que devem servir de referência para as ações de
gestão das águas:
• Uma avaliação das pressões internas e externas sobre os recursos hídricos locais

e sua biodiversidade aquática, com intuito de identificar os principais desafios
relacionados à sua conservação;
11

Fonte Secretaria do Meio Ambiente São Paulo

24

25

• Um inventário das políticas estratégicas e planos governamentais locais e
regionais que precisam ser adaptados para enfrentar os desafios globais que
ameaçam os recursos e sistemas hídricos a médio e longo prazo;
• O desenvolvimento de um diálogo com todos os interessados em nível
local/regional, com vistas a estabelecer uma visão comum entre os principais
atores e a definir prioridades locais e planos de ação para o setor da água;
• A definição de objetivos e metas mensuráveis, específicas para o nosso território
e que reflitam o compromisso de adesão ao Consenso de Istambul sobre a Água, e
o estabelecimento de um mecanismo de monitoramento e informação que
aumente o sentido de responsabilidade no cumprimento das metas.
• A implementação dos planos de ação para alcançar melhorias tangíveis nos
serviços de água e saneamento e para aumentar a dinâmica local e regional em
face das mudanças globais .
Anexo - Em forma de anexo são propostas “Diretrizes para Planos de Ações Locais
e Regionais” a serem adaptadas ao contexto local, contendo roteiro para
diagnóstico, metas e medidas as serem implementadas.

Metas do Milênio
Interessante notar que este não é o primeiro documento com metas.
Em 2000 foram estabelecidas as Metas do Milênio por uma comissão da ONU (Organização
das Nações Unidas) que em seu capítulo sete fixou quatro objetivos para garantir
sustentabilidade ambiental:
1. Integrar os princípios de desenvolvimento sustentável às políticas e programas do país.
2. Reduzir a perda de biodiversidade
3. Reduzir à metade, até 2015, a proporção de população sem acesso à água potável e ao
saneamento básico
4. Atingir 2010 uma melhora significativa nas vidas de pelo menos 100 milhões dos moradores
em favelas.

25

26
Estratégias do Governo do Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo tem sido pioneiro na implantação da política que disciplina o uso e a
gestão dos recursos hídricos no Brasil e tem procurado promover a adesão ao documento
Consenso de Istambul sobre a Água, peça chave do “Pacto das Águas - São Paulo”
Este pacto procura estabelecer uma política pública significativa e ter metas claras do que se
quer implantar em termos de estrutura institucional para tratar a questão.
Com relação à água, significa garantir sua qualidade e a quantidade para atender às demandas
sociais, econômicas e recursos financeiros para possibilitar essas condições. Todos esses
princípios
estão
expressos
na
Lei
7663
de
1991.
Um Estado que tem aproximadamente 21% da população do Brasil, com 165 hab/Km², a
maior concentração populacional do país e responsável por 31% do PIB brasileiro, precisaria
adotar todas as medidas possíveis para que as demandas pela água fossem atendidas de forma
mais igualitária.
A democratização do processo de tomada de decisão e a descentralização das decisões são
diretrizes marcantes da política de recursos hídricos em São Paulo e necessita de correções
para atingir as metas estabelecidas
Os Comitês de Bacias Hidrográficas são espaços privilegiados, onde órgãos estaduais,
municípios, entidades da sociedade civil e usuários debatem questões estratégicas para a
melhor gestão das águas porém estamos longe ainda de alcançar a eficiência e a harmonia
entre as tomadas de decisão.
Trata-se de um movimento das autoridades locais e regionais eleitas, representadas pelos
municípios, consórcios de municípios, associações regionais e estaduais. Os Comitês de Bacias
Hidrográficas e o Governo do Estado de São Paulo têm responsabilidade na gestão das águas,
e poderes para pactuar e assumir compromissos no sentido de respeitar e perseguir os
preceitos e demandas contidos no documento intitulado “Consenso de Istambul sobre
Água”
a
serem
alcançados
até
2012.
Lembramos que a adesão ao Consenso da Água de Istambul , antes de tudo, respeita as
diretrizes das políticas públicas de meio ambiente, recursos hídricos e saneamento.
Estabelece os compromissos das autoridades aderentes, com expectativa de que os governos
nacionais e as instituições internacionais reconheçam verdadeiramente o papel dos
governos locais e regionais na gestão das águas e iniciem as reformas políticas
necessárias para viabilizar técnica e legalmente, com recursos e de modo efetivo os esforços
dos governos.
São propostas cinco metas gerais que devem servir de referência para as ações de gestão das
águas:
• Uma avaliação das pressões internas e externas sobre os recursos hídricos locais e
sua biodiversidade aquática, com intuito de identificar os principais desafios relacionados à sua
conservação;
• Um inventário das políticas estratégicas e planos governamentais locais e regionais que
precisam ser adaptados para enfrentar os desafios globais que ameaçam os recursos e sistemas
hídricos a médio e longo prazo;
• O desenvolvimento de um diálogo com todos os interessados em nível local/regional, com
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vistas a estabelecer uma visão comum entre os principais atores e a definir prioridades locais e
planos de ação para o setor da água;
• A definição de objetivos e metas mensuráveis, específicas para o nosso território e que
reflitam o compromisso de adesão ao Consenso de Istambul sobre a Água, e o estabelecimento
de um mecanismo de monitoramento e informação que aumente o sentido de responsabilidade
no cumprimento das metas.
• A implementação dos planos de ação para alcançar melhorias tangíveis nos serviços de água
e saneamento e para aumentar a dinâmica local e regional em face das mudanças globais.

Diagnóstico e Metas para cada região
Os elementos para elaboração de um diagnóstico específico para as regiões levam em conta :
1.Vazão média da UGRHI. Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos12
2. Porcentagem (%) de cobertura da rede de abastecimento de água
3. Porcentagem (%) de cobertura da rede de coleta e afastamento de esgoto
4. Porcentagem (%) de esgoto tratado
5. Eficiência do tratamento do esgoto
6. Operadora local
7. IQR13 - adequação da disposição dos resíduos sólidos
8. Unidades de Conservação existentes no município (municipal, estadual e federal)
9. Porcentagem (%) de cobertura florestal e de proteção de mananciais no município e na
UGRHI
10. Projetos implantados ou em implantação, relacionados ao abastecimento de água ou coleta
e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos (Água Limpa, FEHIDRO, PAC, etc).

• Metas locais/regionais a partir do diagnóstico, identificando sempre a situação atual e o que
pretende atingir até 2012
• Proposta de medidas a serem implementadas para garantir o cumprimento das metas
• Proposta de uma forma de controle e acompanhamento do plano

12

Ver WWW.rededasaguas.org.br

13

IQR – ferramenta criada pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental –CETESB aplicada
no estado de São Paulo para avaliação da disposição final de resíduos.
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Signatários do Pacto das Águas - São Paulo
Os integrantes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos assumem os seguintes
compromissos:
SABESP e operadoras municipais : aumentar a cobertura e eficiência da rede de distribuição de
água, coleta e tratamento de esgoto. Reduzir o volume de perdas físicas, aumentar o
fornecimento de água para as necessidades humanas, atingir padrões de qualidade de água
internacionalmente reconhecidos.
CETESB: aumentar a rede de monitoramento das águas, manter cadastro de poluidores,
fiscalizar e apoiar os municípios para melhoria da eficiência na disposição de resíduos líquidos e
sólidos.
DAEE ( antigo Departamento de Águas e Esgotos e atual Departamento de Águas e Energia):
manter cadastro de outorga, fiscalizar o uso da água, apoiar os municípios por meio do
Programa Água Limpa e outros.
Fundação Florestal (FF), Instituto Florestal (IF) e Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos
Naturais (CBRN): apoiar projetos de recuperação ou conservação de matas ciliares e nascentes.
Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH’s): organizar o processo de pactuação com os municípios,
acompanhar o desempenho com relação à consecução das metas.
Consórcios e Associações de Municípios: possibilitar a formação de rede de apoio mútuo para a
efetivação das metas.
Apoiarão a elaboração dos Planos de Ação e acompanhamento dos resultados:
Órgãos Gestores:
• Fornecer a base de dados para as UGRHIs (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos)
e municípios nela contidos
• Validar esses dados junto aos signatários
• Criar mecanismos de coleta de dados dos planos e organizar um inventário de
acompanhamento para consolidar até dezembro de 2011;
• Divulgar os resultados em março de 2012 no VI Fórum Mundial da Água
Porém apenas 598 municípíos aderiram ao Pacto das Águas14 e não cabe aqui a análise dos
porquês.
Consideramos neste trabalho que a forma de enfrentar as duas maiores ameaças aos recursos
hídricos que são a escassez e a degradação passa pelo Estado que tem poderes para exercer
suas responsabilidades públicas de enfrentar as mudanças climáticas e encontrar mecanismos
de preservação do planeta a partir de ações locais e regionais.

14

http://www.ambiente.sp.gov.br/wp/pactodasaguas/adesao-dos-municipios/
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ESTRUTURAS INTERNAS necessárias para as cidades globalizadas
As regiões metropolitanas necessitam aproveitar seu potencial de produção de riqueza
ambiental, lazer e cultura inserindo-se no cenário das reflexões contemporâneas das cidades
Globalizadas. E para atender a este fundamental aspecto precisam ser criadas estruturas
internas adequadas.
a) Um conselho paritário entre população civil, empresários e representantes partidários:
municipais, estaduais e federais.
b) Implantar sistema de administração conectada com as diversas regiões;
c) Construir planejamento regional afinado com o projeto metropolitano do Estado;
d) Fazer análise dos planos diretores municipais;
e) Fazer levantamento dos pontos criativos existentes;
f) Criar parques objetivando a melhoria da conectividade;
g) Cuidar da preservação e ampliação das florestas remanescentes;
h) Promover a valorização do meio ambiente e dos espaços naturais através da
Educação Ambiental ;
i) Desenvolver a atividade de relações públicas;
j) Criar programas de lazer e cultura;
k) Providenciar acesso a Mapas e dados espaciais;
l) Manter análise e estatística ;
m) Programação de eventos e promoções do turismo local;
n) Programação de Eventos Culturais ;
o) Programação de Eventos Esportivos .
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A UNIDADE ÁGUA – Base Ambiental
O projeto para a água tem duas partes : uma que lida com as questões técnicas
da água e a outra que deve administrar todo o sistema de distribuição, fiscalização e etc.
Para resolver questões de recursos hídricos que transcendem os domínios
Municipais, deverá ser observado a cooperação obedecendo a diretriz Estatual.
O gerenciamento dos conflitos que podem surgir deverá ser feito com a intermediação do
Comitê de Bacias.
O princípio gestão dos recursos hídricos deverá obedecer aos seguintes princípios:
a) participação dos usuários;
b) cobrança pelo uso/ poluição das águas;
c) descentralização das atividades de gestão.
Na cobrança pelo uso e controle de poluição deverão continuar a ser atribuídas pesadas multas
para os poluidores.
Em princípio poderão não ser chamadas de multas, mas sim de obediência a determinadas
metas e determinados níveis estabelecidos segundo tabela que contenha parâmetros técnicos
com definições químicas aceitáveis. Para cada aferição fora do estabelecido haverá um
acréscimo sobre o valor da cobrança da água. A normatização da cobrança para o poluidor é
feita pela tabela e facilita e diminui questões jurídicas, além de desestimular o poluidor a
continuar na prática, pois terá que incorporar o custo da taxa mensalmente.
O princípio básico aplicado é o de que a água é um bem econômico finito que deve passar por
tratamento, e cujo uso deve ser racional, assim como a produção de resíduos (esgoto e lixo)
deve ser a menor possível .
O estabelecimento dos preços de uso e de poluição determinam a forma de gerenciamento dos
recursos hídricos ecológica e economicamente sustentável.
• A gestão dos recursos hídricos, do ponto de vista econômico e ambiental, consiste no controle
do consumo e racionalização do uso da água (e/ou de sua poluição) para todos os usuários..
• Existe uma determinada área geográfica cujos cursos d’água convergem a um mesmo destino
sendo portanto preciso existir a cooperação entre os usuários que estão a jusante (sentido
do curso fluvial), ou a montante (sentido oposto)15, das águas da bacia hidrográfica.

15

Jusante e montante são termos referenciais ao curso dos rios. Jusante refere-se ao curso em direção à
foz e montante a direção à nescente. Fonte:http://www.portais.ws/?page=art_det&ida=8620 Agosto
2011

30

31
A UNIDADE CULTURA
O conceito de cultura é dinâmico mas há unanimidade quanto à sua importância. Segundo
uma pesquisa da Comunidade Européia 82% dos entrevistados consideram o livre acesso aos
bem culturais como um BEM IDEAL.16 Mais importante ainda são as conclusões dessa
Comunidade sobre as atividades relacionadas à Cultura nas regiões metropolitanas.
Mesmo que as atividades culturais possam ser colocadas no grande grupo das Humanidades,
Artes e Ciências Sociais , muitas outras atividades empresariais relacionadas à Engenharia,
Indústria, Direito, Construção Civil e outras atividades profissionais de alguma forma estão
relacionadas à atividade Cultural.
A Cultura traz a valorização da paisagem e privilegiam os espaços públicos: as ruas, calçadas
e parques envolvendo o trabalho de arquitetos, garis, engenheiros e muitos outros profissionais
relacionados ao urbanismo e ao tráfego.
A Cultura abrange também muitos aspectos econômicos e da vida social nas Grandes
Metrópoles; são múltiplas as atividades culturais que atravessam setores da economia.
Os trabalhadores deste setor, muitas vezes trabalham em casa como: escritores, artistas
relacionados a atividades audio-visuais ou editoriais - autores, jornalistas, escultores, pintores,
compositores, músicos, cantores, coreógrafos, dançarinos, atores, diretores e outros ;
atividades que podem ser exercidas próximas da moradia, evitando deslocamentos,
contribuindo para o desafogamento do trânsito diário. Muitas vezes estas atividades são
exercidas por mulheres em empregos formais como arquivistas, bibliotecárias, educadoras; e
não devemos nos esquecer de inúmeras atividades criativas potencialmente importante para as
pessoas mais velhas, mulheres ou homens fora do mercado formal. Pessoas que possuem uma
experiência profissional e conhecimento acumulado importantes para o convívio e para a saúde
da sociedade.
Neste contexto, as atividades culturais podem servir para apoiar as políticas públicas pela
importância de seu papel na sociedade e na economia, objetivando o aproveitamento de
potencialidades criativas essenciais para a inclusão social e para o tão desejado
desenvolvimento sustentável. Ainda vários segmentos de microempresas, ligadas à Informática,
editoração e publicação de jornais e revistas direcionadas ao público em geral ou outras
pequenas empresas que geram empregos formais e contribuem para a dinâmica dos negócios e
do comércio de bens culturais.
Quando se fala de comercialização de bens culturais podemos incluir as atividades culinárias,
comércio de livros, jornais, música, instrumentos musicais, obras de artes e artesanato.
Produtos culturais que podem incrementar a região, quando inclusos em um calendário de
valorização da produção agrícola local como as agriculturas orgânicas em chácaras e sítios,
incluindo-se aí os projetos de fazendas verticais, e demais eventos e feiras ligados à venda de
produtos que envolvam a família, a juventude e o meio ambiente. Porém hoje é conhecido o
descaso das políticas públicas para com o aproveitamento das diversidades culturais das
cidades. Muitas vezes o tema é apenas associado ao turismo.
Na Região Metropolitana de São Paulo, precisamos abandonar a primeira idéia de um turismo
de massa, mesmo que algumas regiões - como a do EMBU – possuam condições de se encaixar
neste perfil, entretanto a maioria das cidades possui potencial para o auto- conhecimento e
para a valorização das potencialidades locais associadas á educação.
A vida Cultural é importante para as atividades turística e de Lazer, mas também leva ao
consumo de bem culturais de forma solitária como a leitura, que leva o homem a uma outra
dimensão na participação cultural, assim como o canto, a dança, o teatro e a pintura. São
16

Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat - JUNHO 2011
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atividades onde o homem pode ser protagonista e não mero consumidor ou expectador. Boa
parte da sociedade urbana se socializa através dos meios eletrônicos, demonstrando que a
cultura incorpora novas práticas e formas, em sintonia com as novas tecnologias e internet
tanto para o lazer como para a compra.
Existem diferentes formas de se consumir cultura, segundo influências determinadas pela renda
e escolaridade da população, mas estes fatores também são modificados principalmente pela
oferta diferenciada de cultura. Mesmo que possamos observar diferenças de padrão associadas
à renda das famílias, sempre é a pouca oferta a responsável pelo baixo consumo. Observamos
o descaso e a degradação do patrimônio cultural, material e imaterial local, a degradação da
paisagem, dos valores humanos únicos e diferentes, dos valores arquitetônicos, dos
monumentos, dos grupos de edifícios e sítios de valores histórico, estético, arqueológico,
científico, etnológico ou antropológico. Hoje a televisão é opção que substitui esses valores
reais.
Por outro lado, ao haver a valorização desses pontos que têm forte valor simbólico e sustentam
a integração entre os habitantes de uma região, há o aumento da auto estima local, criam-se
laços entre os moradores e surgem os benefícios econômicos , para além do consumo puro e
simples.
A cidade, o seu viver e riqueza humana precisam ser levantados de forma sistemática e
disponibilizados para todos, principalmente para o sistema de educação. A integração entre
cultura e educação pode implementar atividades como filmes, vídeos, produção de programas,
gravação de som e música, atividades de edição, programação de rádio, artes criativas e de
entretenimento, bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades, levando ao verdadeiro
desenvolvimento de todo o potencial humano. Trata-se enfim de conhecer o potencial criativo
dos habitantes e facilitar a inclusão no aprendizado das diferenças, formando uma grande rede
de troca cultural altamente recomendável para o incentivo de potencialidades dos jovens.
Importante destacar que todos os programas devem contar com o apoio e a participação das
escolas locais, das instituições acadêmicas e científicas, das bibliotecas, arquivos e museus.

Identificar os Espaços Criativos
Espaços Criativos são todos os núcleos onde se produz cultura de qualquer ordem: escolas,
clubes, cinemas, teatros, locais de cursos, feiras de artesanato, sítios históricos, etc.
Deve fazer parte da organização regional o levantamento dos potenciais Espaços Criativos com
o objetivo de estimular a identidade local.
A valorização do potencial criativo de uma região tem o propósito de atender a uma
característica contemporânea das sociedades urbanas, onde bairros com atração cultural
tendem a ser mais valorizados por serem mais atraentes à população local.
A esta característica de identidade local somam-se a preocupação ambiental que qualifica a
paisagem do entorno, gerando uma identidade, valorizando o consumo positivo do bairro,
estimulando o lazer, o comércio local e o turismo há poucos minutos da sua residência,
evitando grandes deslocamentos e diminuindo assim o trânsito e o consumo de energia.
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Cultura - Sugestões de programas e metas
● Oeste Cultural: encarregada de promover grandes eventos em praças e ruas com festas,
performances e eventos que promovam a coesão regional;
● Festivais Oeste: Criando festivais de teatro, música, cinema e etc.; eventos sazonais que
procuram estimular e valorizar regiões criativas;
● Museus: criando ou estimulando a criação de museus e principalmente procurando valorizar o
patrimônio material e imaterial, facetas da vida cultural da região que combinam história,
patrimônio e opção para o futuro;
● Oeste jovem: procurando estimular a participação dos jovens nosurgimento
manifestações culturais de teatro, música, artes plásticas e etc;

de novas

● Música: estimulando e apoiando programas musicais em salas especiais para shows e
concertos enriquecendo o cenário musical na região com música erudita ou regional ou
misturas interessantes de diferentes estilos musicais;
● Cinema: estimulando a produção local de curta e longas metragens além de projetos de
festivais;
● Literatura: criados programas voltados para crianças, jovens e adultos com o objetivo de
valorizar a importância da literatura;
● História: valorização da história com o apoio da academia, com projetos de divulgação e
pesquisa.

Economia –Programas e metas

● Desenvolvimento econômico: valorizando o trabalho com bases sustentáveis que estimulam a
desenvolvimento e a pesquisa, projetos de feiras e congressos regionais, organizados por
associações, empresas ou órgãos governamentais.
● Projetos : procurando estimular e desenvolver projetos inovadores de desenvolvimento
sustentável, criando os pilares do futuro para as novas gerações, um ambiente que aponte aos
jovens a possibilidade de desenvolvimento econômico e cultural que atraia novos investimentos
e trabalhadores qualificados, aproximando a região do cenário de competição global, nas áreas
de energia, logística, saúde e novas tecnologias.
● Empresas e trabalho: estimular a integração ente as empresas “ Clusters Industriais”17 ,
possibilitando a otimização de uma vasta gama de estrutura econômica que já se tornaram
pilares da economia na experiência da Europa.
● desenvolver projetos e locais para Feiras e Congressos de Negócios.

17

“ Cluster no mundo da Indústria é uma concentração de empresas que se comunicam por possuírem
características semelhantes e coabitarem um mesmo local. Colaboram entre si”
Fonte : Wikipedia Junho 2011
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Ciência e Investimento – programas e metas
Um desafio para cientistas empresários, políticos e cidadãos em direção ao desenvolvimento
social é encontrar um caminho para o desenvolvimento sustentável, já que se prevê para o
ano 2030 uma explosão na ocupação.
Pesquisadores e empresas devem se unir para desenvolver soluções para problemas que
afetam a população como amontoados de rejeitos, dificuldade de locomoção, problemas de
segurança, e etc. diminuindo muito as oportunidades de convívio e troca.

O Conselho Regional
O conselho regional deve ser uma instituição democrática, legítima que deve dar o suporte
regional da Grande Região Metropolitana de São Paulo.
O Conselho deve abranger um fórum para todas as cidades e municípios que façam parte do
pacto regional Oeste.
No Conselho os representantes dos municípios deverão ser eleitos pelos respectivos conselhos
municipais dos órgãos membros para garantir a legitimidade da representação.

Fundamentos jurídicos
A administração Metropolitana Regional Oeste deverá normatizar suas obrigações e direitos,
com a finalidade de:
- Apoiar a estrutura Metropolitana de São Paulo a fim de superar eventuais dificuldades de
ordem econômica e ou ambientais;
- Promover reformas com bases nas necessidades e metas;
- Tomar medidas de economia para reduzir dívidas e ficar dentro do exigido pela
Metropolitana de São Paulo.

Região
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CONCLUSÃO

Desempenhando nosso papel de cidadãos atuantes e atentos aos problemas da
sociedade diante do agigantamento da Metrópole em direção Oeste, nós
integrantes do Coletivo Grande Oeste Verde apresentamos este trabalho com o
intuito de contribuir com o poder público e dele exigir medidas que alcancem
os objetivos do “ bem viver” para um universo de vinte milhões de pessoas que
habitam e circulam diariamente por esta região.
Os conceitos aqui presentes foram baseados em estudo, observação e
análises comparativas em relação a outras regiões metropolitanas do mundo
que souberam enfrentar problemas pretéritos e conseguir soluções positivas de
forma a enfrentar o cenário das mudanças climáticas em áreas metropolitanas.
Mecanismos de recuperação ambiental com preservação das riquezas naturais
e humanas a partir de ações locais e regionais demonstram essa possibilidade.
As Bacias Hidrográficas como suporte físico dão sustentabilidade ambiental e
definem um território geo-político de cooperação entre as esferas do poder
público e a sociedade para programas específicos que visem a utilização do
tratamento e a manutenção dos mananciais locais.
A cooperação e articulação entre agências dos governos federal, estadual e
municipal e entre associações de moradores e empresas se materializa através
de um Pacto com metas e obrigações, pois o destino e futuro das novas
gerações precisa ser traçado no sentido de se preservar a vida em defesa
do “bem viver” superando o conceito de apenas “ bem estar”.
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