
TEOR

Acrescente-se ao item VIII - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE E
PROTEGENDO A POPULAÇÃO FRENTE
AOS DESASTRES NATURAIS, do Anexo IV- METAS E PRIORIDADES

Proteção e recuperação de áreas de mananciais, rios, lagos, córregos e nascentes como
medida para garantia de segurança hídrica da população paulista

JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento urbano provoca o aumento da demanda por água e, ao mesmo tempo, a
degradação dos mananciais em decorrência da sua contaminação pelos resíduos urbanos. As
principais causas de contaminação se originam no despejo de poluentes oriundos de esgotos
domésticos e industriais, no despejo de esgotos pluviais agregados com lixo urbano, no
escoamento superficial da drenagem de áreas agrícolas carregadas de defensivos e outras
substâncias químicas poluentes e na drenagem de águas subterrâneas contaminadas.

O processo de desenvolvimento urbano nestas condições estabelece a tendência de
inviabilização dos mananciais, tendo como conseqüência a necessidade de busca por outras
captações, cada vez mais distantes, e por tratamentos de água e esgotos cada vez mais
intensos e mais onerosos.

O documento da UNESCO (2003) acerca da água, adverte os governos sobre a "inércia
política" que contribui para o agravamento da escassez, marcada pela permanente redução da
capacidade dos mananciais do planeta, pelo alto grau de poluição e pelo aquecimento
global. Para evitar esses impactos ambientais negativos, bem como a mitigação dos efeitos
da emergência climática, a manutenção de florestas, áreas verdes, matas ciliares e áreas
de mananciais são fundamentais para a manutenção dos serviços ecossistêmicos e para
garantia do bem estar da população humana e não humana.

O estado de São Paulo vive uma enorme ameaça à segurança hídrica da população em
decorrência do acelerado e desordenado processo de urbanização, gentrificação e de
periferização das últimas décadas, agravado pela dificuldade das famílias de baixa renda
terem acesso à moradia formal, ocupando, como último recurso, áreas inadequadas como as
margens de mananciais de abastecimento de água.

Medidas como 1) a implantação de ações para a recuperação e conservação dos mananciais
públicos de abastecimento de água, através da recuperação e conservação ambiental de suas
margens e da cessação do lançamento de esgotos domésticos e de resíduos sólidos; e 2) a
obtenção de melhor qualidade de vida para a população ribeirinha envolvida diretamente em
um programa de recuperação e conservação ambiental de mananciais públicos de abastecimento
de água são fundamentais para a garantia de segurança hídrica em São Paulo, especialmente
das populações mais marginalizadas e étnico-vulneráveis.  Com isso, espera-se recursos e
financiamento para a recuperação ambiental, isto é, processo artificial de recomposição de
determinadas áreas degradadas ao seu estado natural original, para a recuperação dos
corpos d'água no estado de São Paulo.
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