
Bairros terão planos diretores próprios

Após 60
anos, Tietê
sai do coma
Projeto de despoluição está na
etapa final; mancha recuou 160 km

É a proposta do urbanista Cândido Malta, que estuda o novo PDE

Pensar o desenvolvimento de
São Paulo a partir dos bairros é
a aposta do urbanista Cândido
Malta Campos Filho para reor-
ganizar o crescimento de uma
cidade que parece redesenhar
todos os dias as suas fronteiras.
Malta coordena um estudo que
será a base para o substitutivo
ao Plano Diretor Estratégico
(PDE), em análise na Câmara
Municipal desde 2007.

Ele defende que o planeja-
mentocombaseemáreasmeno-
resémaiseficazdoquegrandes
projetosporqueestámaispróxi-
mo das pessoas que vivenciam
os problemas. “O plano de bair-
ro é um avanço para trazer o
planejamento urbano para per-
to do cidadão”, diz. Na prática,
a proposta significa que cada
bairro terá seu plano diretor,

uma versão reduzida do PDE.
No plano em vigor, as opera-

ções urbanas consorciadas
(OUC)sãoasferramentasdein-
tervenção na cidade. Hoje, há
cinco OUC: Faria Lima, Água
Branca, Centro, Água Espraia-
da e Rio Verde/Jacu. Outras
dez estão previstas, mas ainda
nãoforamregulamentadas.Pa-
ra Malta, a definição de tantas
áreas de intervenção denota a
falta de prioridades do PDE
atual.“Aspropostasestãodiluí-
das, não há ações articuladas.”

Segundo o conselheiro do
Movimento Defenda São Paulo
HeitorMarzagão Tommasini, a
transformação da cidade num
“grande canteiro de obras” só
privilegia o setor imobiliário.
“Você transforma a cidade to-
da em possível área de interes-

se comercial. A política deixa
de ser pública e passa a servir a
manobras de mercado, que de-
terminam como e quais opera-
ções urbanas serão feitas.”

Jorge Wilheim, que coorde-
nou a elaboração do PDE em vi-
gor,dizqueoplanonãoéabstra-
to e tem diretrizes concretas
que deram origem à Lei de Zo-
neamento, de 2004, e aos pla-
nos das Subprefeituras. Ele
acredita que alguns pontos po-
deriam ser levados adiante.
“Tem 20 artigos que deveriam
ser regulamentados, como o do
reuso da água em prédios e o do
mobiliário urbano.”

Aprovado em 2002, na ges-
tão de Marta Suplicy, o PDE foi
revisto pelo Executivo por dois
anos e está na Câmara desde
2007. A expectativa do relator

do PDE, vereador José Police
Neto (PSDB), é de que o texto
seja aprovado em primeira an-
tes do recesso legislativo, que
começanodia13,erecebaemen-
das ao longo dos três primeiros
meses de 2010. “Vamos fazer
umesforçoparareunirasemen-
das até março e votar o texto
ainda no primeiro semestre.”

Oprimeiroplanodiretorsur-
giu em 1973, com Figueiredo
Ferraz. Nos anos 1980, Mário
Covas tentou atualizá-lo, mas
sóem2002,nagestãoMartaSu-
plicy, novo plano foi aprovado.
Segundo o urbanista Luiz Car-
los Costa, o impasse ocorreu
por questões políticas e econô-
micas. “O compromisso com os
empreiteiros era incompatível
com a solução dos problemas.”
● JAMILA TAVARES E SAMUEL NUNES

● Primeiraediçãoda
ParadadoOrgulhoLGBTT
(naépoca,chamadaGLT).
Segundoapolícia,
oeventonaAvenida
Paulistacontoucom600
participantes.Organizadores
falamem2milpessoas.
Em28dejunho

● Surgemastenebrosas
“escolasdelata”,
paratentarsanarafalta
devagasnaperiferia

Ivan Pasqualini Favero
Simone Avellar

OTietêestásaindodaUTI.Ain-
da que lentamente, o processo
de despoluição, iniciado em
1992, dá resultados. Hoje, cerca
de 1,4 bilhão de litros de esgoto
deixam de ir para o rio todos os
dias e a previsão é de que, até
2018, ele possa ser reinserido à
vida do paulistano. Para quem
já esteve à beira da morte, esse
éumbomcomeço,acreditaMa-
ria Luiza Ribeiro, coordenado-
ra do programa Rede das
Águas da SOS Mata Atlântica.

O Projeto Tietê está em sua
terceira e última etapa. Nesses
17anosemquevemsendoimple-
mentadopelaCompanhiadeSa-
neamento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp), a coleta de
esgoto na região metropolitana
aumentoude70%para84%,en-
quanto o tratamento subiu de
24% para 70%. A mancha de po-
luição, que ia até o Anhembi, re-
cuou 160 quilômetros e a pers-
pectiva é de que regrida mais
40 até o fim do projeto. “Em
2018,oTietêapresentaráaspec-
to saudável, sem odor, e sua
água já poderá ser utilizada pa-
ra irrigação, lavar carros e em
sanitários”,dizMaria Luiza. No
entanto, segundo ela, o rio nun-
ca mais será como no passado.

Até a década de 40, o rio era
opçãodelazerparaquase1,5mi-
lhão de pessoas. De lá para cá, a
população cresceu para 11 mi-
lhões. A falta de saneamento
adequado sobrecarregou o Tie-
tê.“Paracrescer,acidadevirou
as costas para o rio”, diz o pro-
fessor de Saúdes Públicas Aris-
tides Almeida Rocha, autor do
livroDoLendárioAnhembiaoPo-
luído Tietê. Desde então, o rio
tornou-se símbolo da poluição e
da degradação da capital.

A Sabesp planeja universali-
zarosaneamentonospróximos
nove anos. A maior preocupa-
ção é com o esgoto doméstico,
que corresponde à maior parte
da contaminação do rio hoje.

Em 1992, as indústrias eram
grandes poluidoras. Naquela
época, 1.250 empresas jogavam
seus resíduos químicos no rio
ou em seus afluentes. Segundo
a Companhia Ambiental do Es-
tadodeSãoPaulo(Cetesb),hou-
ve redução diária de 316,461 mil
quilos da carga despejada pelas
indústrias. “Não vou dizer que
não existe mais poluição indus-
trial, mas o nível é baixo. As
ações sobre as indústrias são
mais fáceis. É possível multar
ou caçar licenças. No caso do-
méstico,nãoháoquefazer.Não
sepodeimpedirninguémdelan-
çaresgoto”,dizoengenheiroRi-
chard Hiroshi, especializado
em controle de poluição am-
biental da companhia.

Carlos Eduardo Carrela, su-
perintendentedeGestãodePro-
jetos Especiais da Sabesp, con-
corda. Para ele, no entanto, as
principaisdificuldadesparaex-
pandirosaneamentosãoasliga-
çõesclandestinaseas1.600ocu-
pações irregulares, que ocor-
rem,cadavezmais,emáreasde
mananciais. “Para resolver o
impasse das ocupações é preci-
so dinheiro. É necessário remo-
ver famílias e, só então, come-
çar a obra. Há também a ques-
tão das ligações clandestinas. O
fato de implantar rede coletora
numaruanãoquerdizerqueto-
das as casas estejam ligadas.”

A relação da Sabesp com al-
gumas prefeituras é outro em-
pecilho. Mogi das Cruzes, Gua-
rulhoseSãoCaetano,porexem-
plo, não fazem parte da área de
atuaçãodacompanhia.SãoCae-
tano, no ABC, é modelo: trata
100% de seu esgoto. Já Guaru-
lhos não trata nada. Mesmo nas
regiões de atuação da Sabesp,
há queixas. É o caso de Osasco,
que tem só 8% do esgoto trata-
do. “A Sabesp não investe aqui.
Criamos um movimento para
pressionar”, diz o prefeito Emí-
dio de Souza. Para ele, funcio-
nou. Foi antecipado para 2012 o
prazo para que o tratamento de
esgoto em Osasco atinja 70%.●
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● Comnomesconsagrados
mundialmenteeintensaação
demídiaparaatrairopúblico,
a23.ªBienalcustouUS$12
milhõesefoiumsucesso

● Realizadooprimeiro
MorumbiFashionBrasil,
precursordaSãoPaulo
FashionWeek,maiorevento
demodadaAméricaLatina.
Amudançadenomeocorreu
em2001,nadécimaedição
dasemanaquereúne
estilistas,compradorese
personalidadesdosetor

● Fokker100daTAMcai
emárearesidencialpertodo
AeroportodeCongonhas,na
zonasul,deixando99mortos.
Em31deoutubro

São2kmdeMarginalpas-
sandoporbaixodaterra,
emdoistúneis,umdecada
ladodoTietê.E18milkm
quadradosdeáreaverde,
numcinturãoqueseesten-
deriadaMarginalatéaCan-
tareira,nazonanorte.“É
utópico,eusei, tantoaideia
quantoaviabilidade.De-
mandariaaltocustodede-
sapropriação”,dizBataglie-
si.Casofosseaprovado,o
projetolevariadezanos
paraserimplementado,na
teoria.Ovaloréimpossível
estimar.Talvezalgoentre
R$5bilhõeseR$10bi-
lhões.Oprojeto,dizoarqui-
teto,éumabrincadeira,um
sonhoarquitetônico.

Rogerio
Batagliesi
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